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am putut, 
dela 1913,

Inspector școlarP. 7. Domnule!

■ '

Octavici Ciuhandu nasc. P. Desean
profesoară la școala diecezană 

civ. de fete.

Am cerut, de foarte multe ori, dar totdeauna 
înzădar, dela Ven. Consistor din Arad, să-mi re
guleze chestiunea de drept și de beneficiu la ca
tedra, ce o ocup, acum în al unsprezecelea an, la 
școala diecezană de fete.

De asta dată public cererile mele și răspun
surile primite în aceea cauză, dând între adnexe și 
unele informații și date statistice, potrivite a limpezi 
aceea chestiune.

Jertfa, ce mi-o reclamă tiparul, o aduc bucu
roasă, pentru interesul ca, informându-Vă până ’n 
amănunte, să puteți a nu rătăci când va trebui să 
rostiți cuvântul sufletului: votul.

Intre împrejurările, între cari am fost ținută 
dela 1903 încoaci, nu am putut, nici după așa 
numita „definitivare" dela 1913, să mă înscriu 
nici măcar la fondul de penzie, al statului, la care 
aveam intrare liberă între împrejurări normale.

O femeie fiind, Vă cer, nu conziderații de ca- 
valerizm, ci excluziv dreptatea, care e a mea, și la 
care nu am mai putut ajunge de aproape 11 ani 
întregi.

Arad, luna april 1914.
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mânească din aceste părți, 
ciale ale diecezei Aradului,

Ven. Consistor!
Sunt aproape unsprezece ani, de când stau în 

serviciul școalei diecezane civile de fete, ca profe
soară. în acest lung restimp am cerut de nenumă- 
rateori să mi-se reguleze situația de drept și de 
beneficiu, mai ales, că tocmai din pricina acestei 
situații anormale nici până azi nu am putut să mă 
înscriu la fondul de penziune. Dar cererile mele și 
reclamările mele au rămas, toate, zădarnice. De 
aceea sunt constrânsă de împrejurări să Vă cer, 
pentru cea din urmă dată, să-mi rezolvați dreptele 
mele cereri. înainte de a rezuma cererile mele, îmi 
iau voia a face unele premise.

I.
Era, pela anul 1900, o vreme când lumea ro- 

chiar și cercurile ofi- 
se animaseră de gân

dul, ca vechei școale diecezane de fete să i-se cre- 
ieze toate condițiile necesare pentru desvoltare: o 
nouă organizație, ca școală civilă, și un edificiu 
nou și deplin corespunzător.

Eu eram pe atunci învățătoare diplomată (Adn. 
I) și definitivă la școala din Săliștea-Sibiiului. (Adn. II).

în vara anului 1900, Ven. Consistor a publicat 
un concurs (Adn. III) pentru stipendiarea alor 2 în
vățătoare, spre a se cvalificâ pentru posturi de pro
fesoare la școala civilă de fete. Am competat și 
subsemnata.

Cele două stipendiste diecezane am fost eu și 
colega mea Hermina Ciorogariu, învățătoare defini
tivă, pe atunci, în Șeitin. Mi-am părăsit, deci, postul
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spre a mă pune în ser- 
mă chemă încrederea

'v

sigur, definitivă fiind, 
viciul unui ideal, la care 
superiorității diecezane.

Cuvintele de cald îndemn, ce mi-s’au adresat 
prin actul de stipendiare (Adn. IV) au fost, de 
atunci și până azi, pentru mine un izvor de însu
flețire, din care m’am înfruptat și întărit la studiu 
(Adnexele V—VI) și în cursul celor zece ani și mai 
bine de activitate folositoare școalei.

Ca absolventă — cu 2 diplome în loc de una, 
la cât mă obligă actul de stipendiare — a peda- 
gogiului superior de stat, am fost instituită dela 1 
sept. 1903, profesoară provizoră la școala civ. de 
fete, cu un beneficiu anual de o mie coroane (Adn. 
VII), atâta cât am și azi, ca profesoară în al unspre
zecelea an de funcție.

Văzând, că în doi ani nu mi-se mai regulează 
situația de drept și de salar, am cerut regularea 
aceasta în vara anului 1905 (Adn. VIII). Dar cu 
datul de 10/23 nov. 1905 am fost refuzată (Adn. 
IX) fără vre-o vină a mea, ci cu simpla provocare 
la stările materiale, ale școalei, — cari stări nu 
aveau de a face întru nimic cu drepturile mele și 
cu poziția mea de învățătoare, — și se făceă, tot
odată, provocare la Ven. Sinod eparhial: de va sus- 
țineă, ori ba, școala pe mai departe.

în anul următor, 1906, Ven. Sinod eparhial se 
pronunță în cel mai cald și categoric senz pentru 
susținerea școalei, chiar și cu jertfe excepționale 
(Adn. X), punând la dispoziția școalei resurze, cari 
însă nici odată nu au fost exhauriate.

în anul următor, 1907, Ven. Sinod eparhial a 
avut un nou act de solicitudine pentru cauza școalei, 
intenționând sistemizarea și deplinirea unui nou post
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de profesoară, pentrucaîn alt an următor, 1908 
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stăruie inca odata cu « 
școalei (Adn. XIV).

între acestea, pe de altă parte încrederea Ven. 
Consistor, prin actul din 18/31 Aug. 1907, mă așe
zase și în postul de directoară a școalei (Adn. XI) 
începând dela 1 Sept. n. 1907 — între împrejură
rile cele mai grele, dupăce în aceeași vară decre
tase sistarea școalei! — așa că pe umerii mei 
apăsă acum, patru ani d’arândul, pe lângă sar
cina conducerii școalei, încă și povara neredusă a 
orelor de prelegeri (Adn. XLV), fiindcă nu eră încă 
completat personalul didactic. Dar nici în aceasta 
vreme nu am avut parte de bucuria, să-mi văd re
gulată situația de drept la catedră — eram tot pro- 
vizoră — și nici cea de salar. Din contră!

La câteva zile după întrarea în funcție de di
rectoară a școalei, mi-se abziceâ aplicația de pro
fesoară chiar (Adn. XII), și mie, și tuturor colege
lor mele — între cari și una și singura definitivă — 
aducându-ni-se la cunoștință, că dacă școala nu 
se va înpoporâ, — ceeace nu eră treaba noastră, 
după cum nu noi eram cauza despoporării, — cu 
anul școlar 1908/9 se va închide.

Acesta îmi eră durerosul prospect: după pără
sirea postului meu definitiv de învățătoare — pu
nerea în drum, cu proces foarte scurt, și fără cea 
mai mică umbră de vinovăție. Vre-o despăgubire? 
nu se gândiâ nimeni la așa ceva.

Se înțelege, a trebuit să dau clarificările nece
sare — iscălite și de colega mea de catedră și di
rectoară la internat — punând posturile noastre de 
directoare la dispoziția mai marilor noștri, pe cât 
timp își susțin punctul de mânecare nedreptătitor 
(Adn. XIII). ’
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„provizoră“ 
care

- mie și colegei mele
de cel puțin 6 ani,

In vara anului 1908, tn loc de o altă „regu
lare", am primit un — al doilea — act de insti
tuire provizoră (Adn. XV), dupăce adecă Ven. Sinod 
eparhial se declarase, din nou, pentru susținerea 
școalei. Dar „regularea" cerută de mai înainte tot 
întârzia. Față cu acest act, de nou și nemotivat 
provizoriat, a trebuit să arătăm Venerat. Conzistor, 
că noua instituire „provizoră" eră de prisos, față 
cu actul de stipendiare, care și de altfel îmi im- 
puneă — mie și colegei mele — obligament de 
serviciu de cel puțin 6 ani, care nu expirase 
(Adn. XVI).

Ven. Consistor însă a binevoit a răspunde cu 
datul de 4/17 martie 1909, că fără alegere — eu 
și colega mea nu eram încă alese, nici în anul al 
șaselea de funcție! — nimeni nu poate ocupă 
funcție în biserica noastră (Adn. XVII); de aceea, 
la 29 iunie 1909, am cerut concurs pe posturile 
noastre, spre a ne vedeă odată în regulă (Adn. 
XVIII).

Cererea aceasta, ori cât de justă, nu a fost 
ascultată. Răspuns la dânsa nu am primit. Am pri
mit însă, dupăce întrasem binișor în anul școlar 
1909/10, un alt — al treilea! — act de instituire 
provizoră, pe 1909/10 (Adn. XIX), din care cauză 
a trebuit să înnoim la 8/21 oct. 1909, eu și colega 
mea, cererea de concurs pe posturile noastre (Adn. 
XX). Urmarea a fost răspunsul, că „până la aran
jarea și deciderea definitivă (?) a chestiune! școalei" 
nu se pot publică doritele concurse (Adn. XXI).

După acest răspuns, am fost necesitată — 
dimpreună cu colega mea, amintită mai sus — să 
mă adresez, în anul 1910, cătră Ven. Sinod epar
hial (Adn. XXII), care a învitat pe Ven. Cons., ca 
încă în decursul aceluiaș an școlar să ne definiți-
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cât pentru mine, în aceeași

zeze și să ne reguleze competențele de cvincvenale 
(Adn. XXIII). Cu toate acestea Ven. Cons., în anul 
1910, s’a pronunțat (Adn. XXIV) contrar concluzului 
sinodal, lăsându-mă, cât pentru mine, în aceeași 
stare de nedreaptă și nemeritată mizerie materială, 
deși în cursul vremii s’au regulat salarele tuturor 
profesorilor dela institutul teologic-pedagogic și 
ale funcționarilor consistoriali, cărora li-s’a fost 
ajuns, încă de mai nainte, „daruri de Crăciun" și 
„adause de scumpete"; — numai nouă: nimic și 
nici când!! deși noi încă eram în serviciul unui 
institut diecezan central, si deși aveam numai salare 
de câte 1000 cor. si altceva nimic!

Pe urma acestei situații, întreg colegiul profe
soral al școalei noastre s’a adresat în luna maiu 
1912 cătră Ven. Superioritate diecezană, cerând 
îmbunătățirea salarelor de câte o mie coroane, 
cvincvenale celor cu serviciu corespunzător și bani 
de cortel, de cari nu aveam nici una din noi (Adn. 
XXV). Dar nici aceasta cerere nu a fost ascultată 
(Adn. XXVI).

Prin ordinul Domnului ministru de instrucție 
publică Nr. 85.400 din 24 iunie 1912 se dispunea, 
ca susținătorii de școale civile ori să reguleze — 
dacă pot — dela sine salarele profesorilor și pro
fesoarelor, ori să ceară ajutor de stat, făcându-i 
totodată răspunzători pe susținătorii de școale pen
tru pagubele urmate din întârzierea cererii ajuto
rului de stat (terminul cererii era: 24 sept. 1912) 
(Adn. XXVII). Și era deja luna octomvrie 1912, 
când toate profesoarele școalei noastre — așa dar 
nu numai eu — am cerut dela Ven. Consistor, din 
nou, regularea salarizării, fie chiar și prin ajutor de 
stat (Adn. XXVIII). Dar nici cererea aceasta n’a 
fost cu noroc: n’am primit la ea nici măcar răs-
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salarele nu ni-s’au întregit, nici dela bise- 
nici dela stat, nici până la începutul anu-

puns -
• w nea 

lui 1914.
în vremece în chipul arătat mă sbuciumam, ală

turea de colegele mele, pentru subzistență, eu 
una — spre a-mi asigură continuitatea serviciului, 
în nădejdea unei întrări la fondul de penzie, oare- 
cândva! — trebuia, ca în aceeași vreme să neglig 
casa mea și familia mea — în care și 2 mititei 
atunci — pentru un bagatel salar și, totodată, să 
lucru ca profesoară și directoară, în un mare nu
măr de oare de prelegere pelângă lucrurile direc
ționale.

Văd, că, spre a nu se puteâ obiecționă că aș 
fi meritat starea în care eram ținută peste un de
ceniu, nevoia mă silește să mă laud astădată, ce 
nu mi-a fost dealtfel firea.

Ven. Consistor va ști foarte bine din arhivele 
sale, că școalei diecezane de fete, înainte de ajun
gerea mea la conducerea’ aceleia, nu i-a dat ori 
aprobat nici un regulament: nici pentru școală, nici 
pentru internat, nici regulament disciplinar sau legi 
școlare — pentrucă nu erau. Eu însă, pelângă 
toate grijile mele cu școala și căsnicia și ca mamă, 
am făcut, cu colegiul profesoral, trei regulamente: 
Legile școlare, aprobate definitiv dejă în anul 1910 
sub Nr. 7338/1910; regulament școlar și regulament 
pentru internat, aprobate provizor, în două rânduri, 
sub Nr. 4689 1912 pentru anul școlar 1912/13 și 
sub Nr. 1020 1913 pentru anul școl. 1913/14.

Am inițiat, — în lipsa unui corăspunzător plan 
de învățământ, o instrucție la nivel și unitară, con-- 
trolată de mine pe cât am putut și dirijată din con- 
ferențele didactice lunare. Pe urma acestor pre-
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gătiri gravitam cu colegiul meu profesoral cătră 
statorirea unui nou plan de învățământ.

Am restituit la institut cele mai intime legături 
de colegialitate și de conlucrare armonică a corpului 
profesoral, după negativele, cari pot fi bine cunos
cute din arhivele V-lui Cons. și cari fuseseră ade
vărata pricină a despoporării școalei în pragul 
ajungerii mele la conducerea ei (1 Sept. 1907).

Am întrodus, cu colegele mele, o disciplină 
exemplară și conzecventă — severă și totatunci 
părintească — între eleve, încât înseși elevele și 
părinții lor făceau dela o vreme propagandă pentru 
școala noastră.

în aceeași vreme, prin colecte, prin apel la 
publicitate și la institute culturale, am îmbogățit 
prea săraca bibliotecă a institutului nostru cu opuri 
în valoare binișor peste o mie de coroane.

Și, mi-a
școala câștigând încrederea publicului 
contingentul de eleve, asâ. că din cele 17 eleve

ajutat D-zeu bunul, de am văzut 
și sporindu-și 

așa, că din cele 17 eleve, 
câte aveam în anul școlar 1907/8 când mi-am în
ceput funcțiunea de directoară, în al cincilea an 
de directorat școala a avut 55 eleve, încât insti
tutul a trebuit să se extindă, pe chirie, în casa din 
vecinătatea școalei. Și aș putea să zic fără exa
gerare și aceea, că dacă nu-mi succedeă mie și 
colegelor mele să smulgem școala din vârtejul îm
prejurărilor din trecut și să-i dăm o nouă îndru
mare — nu ar mai fi fost pentru cine să se ridice 
„palatul" din dreapta Episcopiei, notorie lucru fiind, 
că chiar Ven. Consistor se hotărâse odată de a 
închide școala, hotărâre, care n’a rămas fără de 
efect rău asupra școalei.

Dar de rezultatele realizate cu prețiosul con
curs al colegelor mele între împrejurările cele mai
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grele, când din afară se auziau chiar țipete răută
cioase contra școalei noastre — rezultate apreciate 
de superioritatea diecezană a institutului (Adn. XXXV), 
cari însă puteau motivă o altă resplătire, decât 
aceea de care am avut parte, — de rezultatele ace
ste, zic, nu-mi eră dat să mă pot bucură multă 
vreme, deoarece, pe urma sforțărilor mele, începeă 
sănătatea a mă părăsi. De aceea, încă în toamna 
anului 1912, nevoind să fiu balast în calea de pro- 
sperare și mai departe a institutului, am pus postul 
de directoară la dispoziția superiorilor mei (Adn. 
XXIX—XXXI) începând dela anul școlar 1913/14.

în primăvara anului 1913, pecând mai eram 
încă directoară, văzându-mă bolnavă și tot provi- 
zoră și neînscrisă la nici un fond de penzie — 
nici la al statului, nici la al diecezei —, am făcut 
o nouă rugare cătră Ven. Sinod eparhial (Adn. 
XXXII), care rugare, de astădată, a fost transpusă 
simplu la Ven. Consistor „pentru deliberare com
petentă" (Adn. XXXIII), de unde n’am primit, nici 
până azi, rezoluția competentă la acel script.

într'acestea, în vara anului 1913, a venit dela 
guvern, față cu cererea ajutorului de stat, o rezo
luție, prin care se excepționă situația de provizore 
— a mea și a colegelor mele — răspunzându-se, 
că posturile noastre, între condițiile deatunci, le 
poate consideră ministrul numai ca posturi de sa
piente și nu de catedre ordinare (Adn. XXXIV). 
Se vede și de aci așadar, că eră o primejdioasă 
anomalie situația, în care eram profesoarele dela 
școala diecezană de fete. Și, până să se reguleze 
situația de drept a mea și a colegelor mele, tre- 
buiă o nouă și lungă vreme de așteptare și de 
mizerie. Dar, în decursul vremii, Ven. Consistor,



15

cuviincioasă a 
„palatul" școalei, 

, măcar „pro- 
Dar vremea pentru noua re- 
tot nu sosise: „salarele pro- 

„sunt tot cele vechi" „până la o nouă 
care nu mai voia să vină, cu peritul 

aș fi avut, de fapt, tre- 
fie și provi- 

co- 
în primăvara anului

pe urma doritei mele absolvări dela conducerea 
școalei, a sistemizat o dotație strălucită pentru 
fiitorul director (Adn. XXXIX), pe care în vara 
anului 1913 l-a și ales și l-a introdus — foarte 
bine a făcut! — cu 1 sept. 1913, în. acel bene
ficiu, pe când noi toate celelalte învățătoare am 
rămas tot în starea de mizerie de mai nainte, în 
privința drepturilor și a salarelor (Adn. XXXVIII, a).

Din Cluj, unde ajunsesem la clinică, fiind bol
navă de nervi, am întrebat la Ven. Consistor în 
privința salarizării dela 1 sept. înainte (Adn. XXXVI), 
socotind, că, după dotarea cuviincioasă a direc
torului nostru și aflându-ne în 
se va fi făcut oarecare îmbunătățire, 

• LL 1 • v • •vizora , a salarizam, 
gulare a salarizării - 
fesoarelor" 
regulare", care nu mai voia 
lumii (Adn. XXXVII). Și, 
buință foarte arzătoare de o regulare, 
zoră, a dotației, după un caz de dureroasă și 
stisitoare moarte în casa mea * 
1913; — după spesele din vara aceluiași an, avute 
la băi de sănătate în Ocna-Sibiiului, și după de- 
trageri lunare la Cassa consistorială, de câte 75 
cor. din 83 cor. 33 fileri salar lunar, pe urma 
unei anticipații de 600 cor. scoase spre a-mi puteâ 
vedea de sănătate la clinica din Cluj.

Intre atari împrejurări, a urmat să se publice, 
d’abia în toamna anului 1913, sub presiunea actu
lui ministerial amintit, concursele pe catedrele dela 
școala noastră (Adn. XL.), între cari și pe a mea 
catedră, d’abia — sau tocmai — în al 11-lea an 
de serviciu. De sine înțeles, că față de unele sta- 
toriri din acel concurs, întrucât mă privea, mi-am
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nelicvidarea benefi-
- se decreta față de mine (ca și

„alese" :
când d. ex. d-lui director i-se

și să cer nimici 
evidentă nedreptate 
azi n’am primit, nici 

necum să fi fost pusă în o situație 
și materială potrivită demnității mele

avut temeri și rezerve, pe cari le-am exprimat 
V-lui Consistor (Adn. XLI). Și am avut și teme
iuri, căci, deloc după expirarea concursului, mă 
trezesc cu o nouă — acum a patra! — instituire 
provizoră (Adn XLII), tot în aceleași condiții de 
salar, ca în trecut, — adecă în total cu dotație de 
una mie coroane.

în consonanță cu această avară concepție de 
drept, am și primit, încurând, decretul de definiti
vare, dar fără licvidarea beneficiului concursual: 
cu speciale poveri de oficiu si restrângeri de do
tație (Adn. XLIII).

Restringerea dotației 
ciului concursual — 
față de celelalte colege „alese" și „definitivate") 
atunci, când d. ex. d-lui director i-se licvidâ (și 
bine se făcea!) întreg beneficiul concursual și când 
restricția față de noi nu era. întemeiată pe vr’o 
dispoziție a concursului. Va să zică: înaintea V-lui 
Consistor nu aveau aceeași valoare angajamentele 
față de noi, niște femei, unele cu servicii îndelun
gate chiar și toate mizerabil plătite, cași angajamen
tele — posterioare!

Prea natural, a trebuit să anunț și am și anun
țat în termin legal de 15 zile protest’la Ven. Cons. 
contra restricțiilor și poverilor extraordinare, fixate 
prin decretul de „definitivare", 
rea dispozițiunilor de o 
(Adn. XLIV). Dar nici până 
măcar răspuns, 
morală și marenaia potriviră aemnitațn mele ome
nești și de profesoară care și-a făcut datorințele. Și, 
astfel, azi am o situație de îmbunătățire teoretică 
numai, pe care nu o pot valora în trebuințele mele 
de trai, dar nici la fondul de penzie.

cer nimici-
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Dar situația, 
am fost ținută la dieceză peste zece ani 
- și chiar și azi —, nu numai nu involvă 

., ci e mult inferioară si- 
din Săliște (Adn. XLV). 

, am fost ținută 
într’un oribil și nemai auzit provizoriat de peste 
zece ani și astfel mi-s’a luat și posibilitatea de a 
mă înscrie la fondul de penzie, fiind provizoră, — 
așa, că dacă de ex. astăzi aș deveni incapabilă de 
serviciu, aș rămânea lipsită și de cel mai uman 
ajutor al penziei, la care s’a făcut rost chiar și 
servitorilor dela instituțiile mai de samă (azi servi
torul consistorial, în aceasta privință m’a întrecut: 
e de mult luat la fondul de penziune). Un ase
menea provizoriat, — lung și fără asigurarea cuve
nită a subzistenței (căci, ce trai putea fi acela, să 
am pentru de toate, ca profesoară externă, 83 cor. 
33 fii. la lună?!) — este d’adreptul contrar spiri
tului legii și umanității (Adn. XLIV, punct 1).

• 2

stul definitiv 
speranța, că, 
fruntașe ca ceea a Aradului, voiu avea prilej de 
a mă recompenză din punct de vedere material, 
pentru perderile urmate prin părăsirea postului de
finitiv: perderea, la fondul de penzie, a serviciului 
meu dinaintea stipendierii și perderea la acelaș 
fond acelor trei ani de stipendiare. 
în care 
de zile 
vr’o recompenză materială 
tuației, ce am părăsit-o, i

2. Ajunsă în serviciul diecezei

II.
în cele următoare Vă prezint, Ven. Cons.l con- 

zecvențele dezastroase sau pagubele morale, mai 
ales materiale, cari au derivat din situația anormală 
și neumană, în care mai- sunt ținută și azi.

1. întâi de toate, — încrezându-mă în soli
ditatea și în conzecvența morală, care trebuie să 
fie în hotărârile unui Consistor, w “

, ce-1 aveam 
ajungând în

încrezându-mă
care 1 ’ ' ~
am părăsit po- 

comuna Săliște, în 
serviciul unei dieceze

a Aradului, 
recompenză din punct de vedere material
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mai ști: când îti vine o nouă instituire 
ori 
trebuit să 
nu mi-s’a 
mele), nici

mele (și a colegelor 
mele, pe cari le amintesc numai spre a arătă,

* tovarășe de
fenomen observat de altfel

muncisem, de 
cu salarizarea 
eu stau, în al 

, mai rău decât unii

care o
- Și Pe 

nu 
v a „provizora 

„definitivă!" — a 
că situația de salar 

cum' nici a colegelor 
mele), nici dupăce, dela 1 sept. 1913 încoaci, s’au 
creat la institut situații materiale excepțional de 
bune — cu excepția noastră, cari 
lungă vreme și nerăsplătite. Astfel 
actuală chiar și după definitivare 
Xl-lea an de funcție la școală 
servitori (Adn. XXXVIII b).

4. Depreciarea muncei

am spre dureroasa mea mângâiere tovarășe de 
suferințe) e un fenomen observat de altfel, de 
zece ani de zile față de școala diecezană de fete, 
când a fost vorba de salarizare. Depreciarea aceasta 
s’a evidențiat mai ales dela 1 sept. 1913 încoaci, 
și încă în forma cea mai jignitoare pentru oricare 
om conștient și cinstit în activitatea sa și simțitor 
în sufletul său. în trecut credeam, că numai ne
ajunsurile material?, ale școalei sunt pricina la per
petuarea salarelor vechi de câte 1000 cor. Dar din 
concursele (Adn. XXXIX—XI) publicate în vară a 
trebuit să se convingă toată lumea, că nu avem de 
a face cu un fenomen trecător, ci cu un sistem 
de depreciare atunci, când bărbaților de angajat în 
serviciul școalei li-se creiază o mai bună dotație, 
decât femeilor, ca și când, fiind vorba de in
strucție și mai ales de educație rațională-femeiască, 
dânșii ar putea întrece pe femei în rolul acesta na
tural, al lor.

3. Pe lângă maltratarea sufletească, pe 
poate pricinui un provizoriat așa de lung, - 
lângă elementul descurajător al situației de a

dimiterea, aceasta apoi 
constat cu durere, 
schimbat (după
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Sistemul acesta de depreciate, nici dacă s’ar 
A in» 

ex. la 
școalele civile ale capitalei Ungariei sunt aplicați

s W -

pregătiri medii
V 1 • • 1 1

fi făcut cu provocare la o pretinsă superioritate 
cvalificație, încă nu e justificat, deoarece de 
I

peste 50% profesori cu pregătiri de școale medii, 
la salare pentru școale civile și nu la salare extraor
dinare, și totuși plângerea recentă a profesorilor cu 

nu e că nu li-se dau salare după 
pregătirile lor, ci numai aceea, că nu li-se fac 
oarecari favoruri la fondul de penzie. Sistemul inau
gurat la noi cu salare-extraordinare nu are, deci, 
temeiu și e bun numai pentru a evidenția sistemul 
de depreciarea muncei femeești.

Sistemul acesta, evident de altfel din înseși 
principiile depuse în concursele publicate, îmi iau 
voia a-1 ilustră în praxă prin alăturata statistică 
de salarizare dela școala noastră dela 1 sept. 1913 
încoaci (Adn. XXXVIII a) și prin actul, sgârcit, de 
„ definitivare" • cu „plus“ de datorințe și cu „minus“ 
la beneficiu. (Adn. XLIII).

5. Dar, Venerata Superioritate diecezană, în 
râvna sa de a face economii, a pierdut din vedere 
obligamentul, ce i-1 impune punctul 14 din amin
tita ordinațiune ministerială Nr. 85.400/1912, prin 
care susținătorii de școale civile sunt făcuți cate
goric răspunzători pentru pagubele ce le-ar pricinui 
întârziând cu cererea ajutorului de stat.

Așa cred, rezonamentul Veneratului Consistor, 
de a nu-mi recunoaște nici acest drept material 
pe trecut, este anihilat chiar prin spiritul și litera 
amintitului ordin, precum și prin faptul, că dieceza 
reflectează la acel ajutor. Pentrucă ordinul acela 
nu poate avea temeiu și vigoare numai când altul 
dă și Ven. Consistor primește, ci și atunci, când 
Ven. Consistor trebuie să supoarte, în favorul al-

2*

\
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pentru care mai 
■r

, oare- 
avut și mai mari pierderi materiale, 
ce aș fi avut-o dela 1900 încoaci 
la școala elementară din Săliște,

tora tFca în cazul de față consecvențele întârzierii 
sale proprii.

în consecință cu dispozițiile ordinului mini
sterial amintit, subsemnata am avut, la salarul fun
damental numai, — începând dela 1 iulie 1912 
(dela care dat se putea exoperâ ajutorul de stat) 
încoaci, o perdere de peste 3000 cor. (Adn. XLVIII), 
de care pierdere Ven. Consistor mă putea scuti, 
dacă regula mai din vreme, cel puțin pe urma con- 
cluzului sinodal din 1910, situația mea de drept și 
de beneficiu, și dacă nu ar fi întârziat cu cererea 
ajutorului de stat.

6. Dar și de altfel, în raport cu beneficiul meu 
total de câte o mie cor. la an — pentru care mai 
serveam numai spre a nu perde continuitatea ser
viciului și posibilitatea de a mă penzionă 
cândva! — am 
Astfel, dotația, 
dacă rămâneam 
pusă în alăturare nu numai de stipendiu și salarul 
profesoral, ci și de dotația direcțională, ce le-am 
primit dela Ven. Consistor până azi, am — pe lângă 
perderea alor trei ani (de studiu) dela fondul de 
penzie — o perdere materială de 5620 cor., cum 
se vede din conspectul alăturat (Adn. XLV). 
Iar în raport cu dotația dela școala civilă din Si- 
biiu a „Astrei" am perderi — dar să zic numai: 
diferență — de vre-o 21.700 cor., cum se vede din 
alăturatul '/. conspect. (Adn. XLVI).

Prezint aceste statistice, pentruca să vorbească 
și ele despre situația mea.

III.
Venerat Consistor,

Nu mai lungesc expunerea suferințelor morale 
și a perderilor mele materiale, ci trec la formularea 
pretenziunilor mele.
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pe cari le-aș fi 
și să am drept la aceeași

■

Ven. Consistor 
evident fiind, 

că Ven. Consistor nu 
vreme preparativele necesare pentru obținerea aju-

Pretenziunile mele sunt cât se poate de re
duse, după cum se vede din statisticele premerse și 
din următoarele:

a) Conform conspectului alăturat (Adn. XLVII) 
pretind dela 1 sept. 1908 până la 31 aug. 1913 
primul cvincvenal de câte 200 cor., iar de atunci 
și până la 31 aug. 1914 cvincvenalul prim și al 
doilea, de 400 cor.; — sub titlul de bani de cortel, 
— deși m’aș simți în drept la ei cel puțin dela 1 
sept. 1910 (dat următor concluzului sinodal pentru 
definitivare: Nr. 59/1910), totuși nu-i cer, decât 
dela 1 iulie 1912.

b) Conform conspectului alăturat •/. (Adn. 
XLVIII), în temeiul punctului 14 din ordinul mini
sterial Nr. 85.400/1912, reclam să mi-se restitue 
suma de 5199 cor. 98 fii. pentru perderile, ce le- 
am din cauza, că Ven. Consistor nu a cerut la 
vreme ajutorul de stat, evident fiind, că nu eu sunt 
vina la aceea, că Ven. Consistor nu a făcut din 
vreme preparativele necesare pentru obținerea aju
torului de stat. Și nici n’ar fi după sfânta dreptate 
să rămân de pegubă iarăși eu, care am servit 
atâția ani pe nimic. Cum se vede din acelaș cons
pect, cer și relutul de cortel potrivit salarului, ce 
trebuia să-1 am dela 1 iulie 1912, și-l cer pentrucă 
obligamentul de a regula salarul dela 1 iulie 1912 
încoaci involvă în sine și dreptul meu la bani de 
cortel în suma corespunzătoare clasei de salar.

c) Pentru cazul, când din pricina provizoria- 
tului de peste zece ani, eventual nu aș puteâ să-mi 
valorez acest timp de serviciu la fondul de penzie 
al statului, îmi susțin dreptul de a mă penzionâ 
după acel serviciu în sarcina fondului diecezan de 
penziune, căruia să-i achit taxele, 
plătit la fondul statului,

*

A
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este dragă
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că, dacă înțeleg jertfa 
pururea mi-a fost și îmi

cvotă de penziune, cum aș fi avut din fondul sta
tului; — taxele să le plătesc însă fără de interese 
de întârziere, deoarece nu din vina mea nu am 
plătit taxele la vreme. Pentrucă Ven. Consistor este 
pricina, căci, nedefinitivizându-mă la vreme, m’a îm- 
pedecat de a putea să mă înscriu la fondul de 
penzie al statului. ' , , - y >

d) Dacă Ven. Consistor ar schimbă ceva în 
baza de pretenziuni formulate mai sus, în asemenea 
caz și eu îmi susțin dreptul de a formulă preten- 
ziunile mele pe alta bază.

e) Cer mai departe, pe lângă regularea echi
tabilă a dotației în viitor, să se normeze, de ase
menea echitabil, și chestiunea studiilor de propus 
și cea a orelor săptămânale, pe cari le-am atins în 
apelațiunea mea dela 31 dec. n. 1913 (Adn. XLIV).

Ven. Consistor!
Am statorit din adins sumele posibile cele mai 

mici — aproape a treia parte numai din diferența 
de salar, ce aș fi primit-o d. ex. la școala din Si- 
biiu a „Astrei" (Adn. XLVI) — pentrucă să dove
desc, că, deși săracă, dar îmi caut în primul loc 
reparația morală de profesoară, pe urma tratamen
tului micșorător de care am fost învrednicită, și că 
numai în locul al doilea reclam dreapta și întâr
ziata și foarte redusa răsplată a muncei mele de 
profesoară la școala diecezană de fete.

Am formulat și susțin pretenziunile de mai sus 
și pentru motivul special, 
pentru școala de fete care 
este dragă — i-am și servit cu credință și cu cinste, 
pe o plată aproape de nimic, — apoi nu înțeleg 
aceea, ca să fiu exploatată eu, o femeie, pentru o 
școală a unei mari și fruntașe dieceze. Aceasta nu
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Pe caracterul de definitivitate la catedra 
pe care mi-1 dâ (înainte de alegerea mea
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; nici socie- 
și mai puțin o poate aștepta
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o poate cere nici morala creștinească 
tatea românească, 
dieceza Aradului și reprezentanții ei legali.

mai departe, Venerat Consistor!

<

Observ, mai departe, Venerat Consistor! că 
pretenziunile mele le întemeiez pe următoarele îm
prejurări esențiale de drept:

1. Pe caracterul de stipendiată diecezană'care 
caracter, între împrejurările de obligo ce mi-s’au 
impus în schimb, are ceva din reciprocitatea obli- 
gamentului, din data ce Ven. Consistor, prin sti- 
pendiare, m’a scos din continuitatea serviciului de
finitiv și mi-a pus în vedere — pe după obținerea 
cvalificației superioare — un post bine precizat, 
care însă s’a aflat rău dotat, ba și mai mult: do- 
tația în noul post superior a fost inferioară dotației 
din postul meu inferior de mai înainte.

2/
mea,
prin Ven. Consistor):

a) ordinațiunea ministerială Nr. 15345/1891 
(care normează provizoriatul în senzul spiritului 
legilor de stat XXXVIII, din 1868 și XXXII, din 
1875), prin care abuzul provizoriatului mai lung de 
un an să desființează și totodată se enunță, chiar 
pentru confesiuni, că persoana, ținută în stadiu de 
provizoriat, se consideră de definitivă după un an 
de provizoriat, chiar și dacă respectiva superiori
tate școlară nu ar fi enunțat definitivarea;

b) ordinațiunea ministerială Nr. 32225/1880, - 
care chiar și pentru învățătorii angajați pelângă con
diții „contractuale" — cum, poate, s’ar explică 
aluziile la „condiții" de salar, cuprinse în primul 
meu act de instituire provizoră — încă îmi dă 
dreptul să mă consider de definitivă după anul prim 
de serviciu, mai ales fiindcă întârzierea de peste
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r v / i w wfăcut far a 
va să 
(Adn.

Și eu, 
mai să- 
prin care,

Mă întemeiez mai departe pe calitatea re
fl serviciilor mele, aduse pe 

, ca profesoară acum în 
din cari 6 premergători șl ca di-

zece ani cu enunțarea definitivizării s’a 
vina mea și contrar unui concluz sinodal, 
zică al supremei reprezentanțe în dieceză. 
XXIII).

3. 
cunoscută de bună, 
altarul școalei diecezane, 
al 11-lea an, r 
rectoară.

4. Deasemenea contez la sentimentul de drep
tate și umanitate al Veneratului Consistor, care are 
să mă tracteze cu pretenziunile mele, nu numai ca 
oricare auctoritate administrativă lumească, ci șî 
ținând cont — pelângă prestigiul bisericii — încă 
și de învățătura creștinească, după care e păcat 
strigător la ceriu să scurtezi plata lucrătorilor!..

o femeie, Vă cer, Ven. Consistor! nu
mi faceți dreptate și să reparați situația, 

, — dupăce -m’ați desrădăcinat dintr’un 
post sigur și bine dotat, spre a mă pune într’altul, 
provizor și mai rău plătit, — m’ați ținut, și mă 
țineți încă, într’o situație anormală, de o evidentă 
nedreptate, în contrarietate cu hotărârile D-Voastre 
din alte cazuri similare, chiar și dupăce tuturor 
profesorilor și funcționarilor diecezani le-ați făcut, 
demult deja, posibilele înlesniri de traiu pe urma 
muncii lor...

A

In al 11-lea an de „provizoriat“ — care-mi 
evocă în minte ceasul al unsprezecelea din biblie, 
ca termin extrem de întoarcere la calea cea dreaptă 
— și plătită de dieceză mai slab decât o servi
toare dintr’o bună casă particulară, — am tot drep
tul să mă consider de ajunsă la extrema limită a 
răbdării omenești, și să Vă cer reparația morală și 
materială, desfășurată mai sus.
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devotată
Octavîa Ciuhandu,

prof. la școala de fete.
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Rezolvarea pretenziunilor mele o pot aștepta 
până cel mult la 1 iulie n. 1914, și, întrucât până 
atunci nu s’ar găsi soluția mulțumitoare, voiu fi 
necesitată să cer intervenirea autorităților externe.

Unsprezece ani de răbdare, fără murmur dar 
și fără de folos pentru mine, și o mizerie nemeri
tată, suferită în muncă cinstită, desigur, vor legi
tima și acest pas, pe care nu de bună voie îl voiu 

, ci silită de nedreptatea ce mi-s’a făcut ani 
d’arândul si mi-se mai face.

. -

ci silită de nedreptatea ce

*

Ven. Consistor!
Scriptul de față îl consider de adresat și V-lui 

Sinod eparhial din acest an, căruia mă rog:
să 'binevoiască a revizui eventuala hotărâre 

consistorială; iar dacă eventual Ven. Cons. nu 
ar aduce nici o hotărâre, Ven. Sinod să binevoiască 
a decide însuși în cauză, împărtășindu-mă de sa
tisfacția și resplata potrivită, ferindu-mă totodată 
de pasul neplăcut, de a mă adresă cu cauza mea 
cătră alte autorități.

Arad, 29 martie 1914.



*■

I 'f

Adnexe:
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dela prima publicare a concursului, Venerabilului Consistor 
ort. rom. din Arad.

Nr. 6867/1900.
Stimabilei Domnișoare 

Octavia P. Deseanu

Consistorul ort. rom. din Arad.
(Vezi: „Biserica și Școala" din 1900).

IV.

Nr. 678/1896, Arad, 21 iunie (3 iulie) 1896.
II.

Decret de învățătoare definitivă la școala poporală 
conf. din Săliște, Nr. 6530 școl. datto Sibiiu, 24 aug. 1898.

III.

în Arad.’ 
Nrii 35 și 36 1900

I.
Diploma de înv. pentru școala poporală elementară:

în '
i „Bisericii și Școalei", Consistorul îți conferă stipendiul

Concurs.
în scopul câștigării unei cvalificațiuni pedagogice su

perioare, recerută profesoarelor dela școalele civile, se escrie 
concurs pe două știpendii ă 800 cor. din fundațiunea „Teodor 
Papp“.

Recurentele vor avea să dovedească cu documente 
autentice :

1. că sunt de confesiunea gr.-or. română;
2. că sunt cvalificate de învățătoare pentru școalele 

elementare.
3. Atestat de serviciu, dacă au fost în serviciu.
4. Starea sanitară prin atestat medical* -
Petițiunile au să fie subșternute, în termin de 14 zile

Pe temeiul concursului publicat 
ai „ 
pentru complectarea studiilor pedagogice la pedagogiul fe
meiesc pentru școalele civile numit „Elisabetin" din Buda
pesta și pentru obținerea titlului de profesoară pentru 
școalele civile.
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In vederea, că în intervalul concursual înaltul Mini- 
steriu ung. reg. de culte și instrucție preagrațios a acordat 
pentru două știpendiste trimise de noi beneficiul de dejun 
și prânz în internatul Elisabetin din Budapesta, cu pros
pectul, ca în caz de vacanță să fie primite ulterior și cu 
locuința în internat, — se schimbă condițiunile concursuale 
într’acolo, că până la obținerea beneficiului complet, adecă 
și locuința, Ți-se votează un știpendiu de 600 cor., solvite 
în rate lunare de câte 60 cor., care sumă se va reduce apoi 
în proporțjune, dupăce Ți-se va da și locuința în numitul 
internat. Adnexele petitului Ți-se restitue sub •/. pentru a 
Te presentă la înmatriculare în Budapesta.

Scopul acestui Consistor este a ridică școala de fete 
cu internat la gradul de școală civilă, aceea o poate face 
numai dupăce va avea profesoare cvalificate în regulă pen
tru școală civilă; drept aceea vei da reversal, că pentru fie
care an de știpendiu vei servi cel puțin doi ani, de tot 6 ani 
ca învățătoare la școala noastră de fete cu internat din Arad.

Consistorul așteaptă dela P. 7. D-Ta să Te inspiri de 
acele înalte conzideratiuni, de care este înșuși condus întru 
promovarea culturii superioare femeiești și să Te dedici cu 
întreg devotamentul nobilei misiuni, ce Ți-se oferă prin actul 
prezent.

Arad, din ședința cons. dela 4/17 sept. 1900.
losif Goldiș m. p.,

/ Episcop.

Anyakonyvi szăm: A 8/1903.
Az oklevel kiadăsănak szăma kelte: 402/1903. jun. 24.

felso nep- es Polgăriskolai lanilonoi oklevel.
Mi, az orszăgos fels6 nep- £s polgăriskolai tanitono- 

vizsgăl6 bizottsăg elnbke £s tagjai ezennel bizonyitjuk, hogy 
Deseanu Popoviciu Octavia kisasszony (sziiletett Aradon, 
Arad megyeben 1879 evi oktober ho 28 napjăn, gbr. kel. 
vallăsu; elenii isk. tanitbnoi oklevel^t az aradi gbr. kel. 
k£pezd£ben, az 1896 ăvben nyerte), miutan a budapesti 
ăllami polgăriskolai tanitonok^pzd-intăzetben a szabălyszerii 
tanfolyamot a nyelv- 
elv^gezte, elbttiink a polgăriskolai tanitbnoi vizsgălatot 
tette, m£g pedig a kbvetkezâ eredmănynyel:

r

/

3
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(P. H.)

I. Szobeli es gyakorlati vizsgâlatânak ozstălyzatai :
a) A z elsb vizsgcilaton:

Bblcseleti elotanbol jeles;
Magyar nyelvbdl jeles; >. -
Egyetemes tbrt^netbbl jeles;
Egyetemes fbldrajzbdl jeles;

b) A mdsodik vizsgdlaton:
Nevel^s es tanităstanbbl jeles;
A magyar irodalom tbrt£net£b61 jeles;
N£met nyelvtanbdl-Nemet irodalombdl jeles;
A magyar nemzet tOrt^net^bdl . (alkotmânytannal s jogi 

ismeretekkel) jeles;
Magyarorszâg fbldrajza £s statisztikâjâbdl jeles.
II. Gyakorlati tanitâsa jeles.
Mindezek alapjân mi Deseanu Popoviciu Octavia kis- 

aszonyt a nagymeHtosâgu vallâs-£s kbzoktatâsiigyi miniszter 
urnak 19O2.-ik ăvi februâr h6 19-£n, 539. elnbki szâm alat 
kelt rendeletevel rânk ruhăzott hatalomnâl fogva a nyelv- 
6s tbrtânettudomănyi szakcsoport târgyainak fels6 ndp- 
ăs polgârisnolâkban magyar nyelven valb tanitâsâra kdpe- 
sitettnek nyilvânitjuk, ennek hitel^Lil szămăra ezen okleVelet 
kiadtuk s az orszâgos fels6 năp- £s polgâriskolai tanitbnd- 
vizsgălb bizottsăg pecstHj^vel alâirăsunkkal megerâsitettlik.

Kelt Budapesten 1903. dvi junius h6 18 napjân.
Az orszâgos vizsgâlb bizottsăg elnbke: 

Dr. Pauer s. k.,
miniszteri tanăcsos, egyetemi tânăr, a budapesti ăll. polgâriskolai ta- 

nitdkepzâ s az Erzsâbet-Nbiskola gondnoka.

Az orszâgos vizsgălb bizotsăg alelnbke: 
Ldzdrne KasZtner Janka s. k. 
az ăll. Erzsebet noiskola igazgatâja.

Az orszâgos vizsgâlo bizottsăg tagjai : 
Dr. Cholnoky Jend s. k. Komdromy Lajos s. k. 
Sebestydnne Stetina Ilona s. k. Ldzdr Gyula s. k.

bzv. Szarvas Gdborne s. k. 
Ezen oklevdl bdlyegmentes Nm. vall. ăs kbzokt. minist. 

1902. dvi 539. eln. sz. rend.
Az osztâlyzatok fokozatai: jeles, j6, elâgs^ges, eUgtelen.
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0Anyakonyvi szăm: D 11/1903.
Az oklevel kiadăsănak szăma es kelte K. 152/1903. jun. 26.

Felsii nep- es Poloăriskolai lornatanitonoi oklevel.
Mi, az orsz. felso nep- âs polgăriskolai tanitonoivizsgăld 

bizottsâg elnoke £s tagjai ezennel bizonyitjuk, hogy Deseanu 
Popoviciu Octavia kisasszony, (szuletett Aradon, Arad 
megyeben 1879. £vi oktober ho 28. napjăn, gbr. kel. vallăsu) 
elbttiink a tornâszati szakbol a tanitonoi vizsgâlatot a ko- 
vetkezd eredmenynyel tette le:

Szobeli es gyakorlati vizsgâlatânak osztălyzatai:
Bblcseleti elotanbol jeles:
Nevelâs- es tanitâstanbol jeles;
A inagyar irodalom tdrtenetâbol jeles;
Boncz-, £let- £s egeszs^gtanbdl jeles:
A tornatanitâs elmeletebol jeles;
Tornăzâsbol £s jât^kokbol jeles;
Tanităsi tervezetbol jeles;
Pr6batanitâsb61 jeles.
Mindezek alapjăn mi Deseanu Popoviciu Octavia kis- 

aszonyt a nagmâltâsăgu vallăs- £s kbzoktatăsiigyi miniszter 
urnak 1902. âvi februăr ho 19-dn 539. elndki szăm alatt 
kelt rendelet^vel reănk ruhăzott hatalomnăl fogva torndzds- 
nak a felso nep- £s polgâriskolâkban magyar nyelven val6 
tanitâsăra k^pesitettnek nyilvânyitjuk, ennek hiteleiil szămâra 
ezen oklevelet kiadtuk s az orszăgos felso năp- es polgâr- 
iskolai tanitbno vizsgâlo bizottsăg pecsetjevel £s alăirâsunk- 
kal megerositettiik.

Kelt Budapesten 1903. ăvi junius ho 20 napjăn.
Az orszăgos vizsgâlo bizottsăg elnbke:

„ Dr. Pauer s. k. 
miniszteri tanăcsos, egyetemi tânăr, a budapesti ăll. polgăriskola 

tanitokepzo s az Erzsebet-Noiskola gondnoka.
Az orszăgos vizsgâlo bizottsăg alelnoke: 

Ldzdrne Kasztner Janka s. k. 
az ăll Erzsebet-Noiskola igazgatoja.

Az orszăgos vizsgălâ bizotsăg tagjai:
(Olvashatatlan) Jdnos s. k. (p. h.) Rybdr Istvdn s. k.

Ezen oklevăl bâlyegmentes. Nm. vallăs- £s kbzokt. 
minist. 1902. 539. eln. sz. rend.

Az osztâlyzatok fokozatai: jeles, j6, el^gseges, elegtelen.

«»
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VIII.

A

I

I

Io an I. Papp in. p.
Episcop

Vil.
Nr. 4132/1903. Stimabilei Domnișoare

Octavia P. Deseanu, profesoară diplomată
în Mândruloc.

Consistorul Te institue profesoară provizoră la școala 
noastră de fete cu internat, pentru anul școlar 1903/4, pe 
lângă salar de 1000 una mie coroane, ca profesoară externă, 
având să Te prezinți la Direcțiunea școalei noastre de fete 
cu internat, pentru a fi Introdusă în funcțiune.

Retribuția fiind stabilită numai pentru anul școlar 
1903/4, precum este și instituirea, Consistorul își rezervă 
in cât pentru următorul an să se pronunțe de nou și e- 
ventual (?) să amelioreze retribuțiunea, dacă, după de- 
tragerea erogatelor, va rămânea plus din intratele școalei.

Arad, din ședința cons. a senatului școlar dela 31 
iulie (13 aug.) 1903.

Ven. Consistor!
în luna sept. a. c., se ’mplinesc 5 ani, decând confe- 

rindu-mi-se. un stipendiu din partea Ven. Cons., am părăsit 
școala elementară din Săliște, spre a mă dedică — prin 
continuarea studiilor — educației mai'nalte a femei române.

După terminarea alor 3 ani de studiu la pedagogia 
superioară de stat din Budapesta, în toamna anului 1903 
am fost aplicată la școala de fete din Arad în mod pro- 
vizor, ca profesoară externă, pe lângă un salar de 1000 cor., 
între cari condiții servesc deja de doi ani.

Ven. Consistor! Când înainte cu 5 ani m’am decis a 
întră în serviciul diecezei Aradului — unde mi-s’a promis 
beneficiarea după meritul serviciilor — am părăsit Ia școala 
din Săliște, corn. Sibiiu, un post sigur, definitiv, împreunat 
cu salar, ce azi ar trece peste suma de 1000 cor. Pe lângă 
acestea, conziderând, că în urma cv alificației mai înalte și 
a vieții din oraș mult mai costisitoare, un post ordinar de 
învățătoare la școalele civile este împreunat cu un salar 
fundamental de 1600 cor. pelângă alte emolumente, — sub
scrisa cu deplin respect rog pe Ven. Cons. să binevoiască 
preagrațios a-mi urcă retribuțiunea anuală — cu privire la 
stările actuale ale școalei — deocamdată numai, la 1200, 
adecă una mie două sute cor. O diferență relativ neînsem- 

t k • * r 1 /
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3432/1905.
St. Dș. Octavia P. Deseanu, profesoară

Arad.
La cererea D-Tale pentru definitivare în postul, 

ocupi, precum și pentru ameliorarea salarului, Ți-se 
punde, că mai nainte de ce Sinodul eparhial ar luă anga
jamentul pentru susținerea și mai nainte de ce s’ar regulă

s
✓

nată în bugetul Veneratului Consistor, dar de o trebuință 
necondiționată pentru existența mea, fiind din cauza vieții 
prea scumpe din Arad și a salarului foarte modest, mereu 
avizată la ajutorul familiei.

Tot odată-’mi permit a mă adresa Ven. Consistor și 
cu aceea rugare respectoasă, să binevoiască — spre asigu
rarea viitorului meu în general — și în special la școala, 
unde funcționez până acum — a mă definitivă în postul ce-l 
ocup dejă de doi ani; mai ales, că cvalificațiunea recerută 
pentru școalele sup. de fete o posed, precum are cunoștință 
și Ven. ’Cons, iar obligamentelor de învățătoare am satis
făcut conform cerințelor pedagogice, după cum s’a și re
cunoscut.

Fie-mi permis, pe lângă acestea, a mă provocă și la 
uzul instituirii învățătorilor, în al căruia senz uman un în
vățător cu cvalificație recerută, instituit în mod provizor la 
vr’o școală de gradul celei din Arad, — după un an de 
serviciu corăspunzător are să fie definitivat în postul ce-1 
ocupă de cătră autoritatea competentă.

Când cu încredere deplină și cu profund respect a- 
dresez aceasta rugare cătră Ven. Cons., fie-mi permis a 
speră, că va fi luată în dreaptă conziderare, cu atât mai 
vârtos, fiind dovedit, că gândurile grele ale existenței și 
experiarea lipsei de conziderație din partea celor mai mari, 
adeseori au ca urmare abaterea dela împlinirea datorințe- 
lor, iar Ven. Consistor nu poate dori ori acceptă indiferența 
ori chiar înstrăinarea funcționarilor, cari totdeauna s’au ni- 
zuit a servi cu tot devotamentul instituțiunei încrezute lor.

în speranța unui rezultat favorabil, despre ce rog a fi 
încunoștiințată înainte de începerea anului școlar, sunt

' Satul-nou (R^vaujfalu) la 8 aug. 1905.
a Ven.-lui Consistor devotată

Oct. P. Deseanu 
profesoară.
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XI.
A

Nr. 73.
Sinodul,

loan I. Papp m. p.
Episcop.

definitiv și favorabil chestia publicității școalei de fete, 
Consistorul, pe lângă toată bunăvoință sa, nu poate întră 
în rezolvarea meritorică a petitului.

Arad. 10/23 nov. 1905.
X.

Sinodul eparhial.
Ședința dela 11/24 aprilie 1906.
... Coinisiunea propune și • . ' 
luând la cunoștință demersurile făcute de 

Consistor în afacerea școalei de sub întrebare, încuviințează 
anticiparea pentru anul școlar 1905/6 a plusului speselor 
până la 9000 cor. și totodată decretează necesitatea sus
ținerii cu orice jertfă a acestei școli ca școală civilă. Spre 
acest scop acceptează expedientul recomandat de Consistor 
și îi dă îndemnizarea, ca pe lângă cele 60% cu cari și până 
aci a concurs fondul bisericesc și școlar diecezan la sus
ținerea Consistoarelor și institutelor diecezane, să mai poată 
luă din venitul curat al acestor fonduri până la suma că
reia îi corăspund 20% ale venitului anual, având a urcă 
totodată și taxele de întreținere în internat, în proporțiunea 
condițiilor și împrejurărilor de traiu din oraș.

loan /. Papp Mihail Lucuța
episcop-președinte. secretar.

Nr. 4786/1907.
St. Dș. Octavia P. Deseanu, profesoară

- Arad.
Prin aceasta se aduce la cunoștința D-Tale, că Con

sistorul, în ședința sa dela 9/22 aug. a. c., — având în 
vedere serviciile D-Tale bune ce le-ai adus școalei noastre 
de fete din loc, — Te-a instituit de directoară a școlii 
noastre de fete din loc, cu acel adaus, că în afacerile mai 
de importanță ale acestui oficiu al D-Tale să consultezi 
negreșit cu referentul școlar, care are mandat de comisar 
consistorial al școlii noastre.

Drept remunerațiune pentru serviciile speciale ca di
rectoară, D-l a Te vei împărtăși în mod gratuit de cortel 
și întreagă provederea în internat*).

Arad, 18/31 aug. 1907. Din încredințare:
Georgiu Popoviciu m. p., 

--------------- protopop, referent cons.
*) Prefăcute în bani, prin rezoluția Nr. 7417/1909.
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A
loan I. Papp, m. p.

^Episcop.

!

Subsemnatele profesoare am lăsat posturile noastre 
definitive dela școala pop. și am eșit din drepturile noastre 
la penziune numai de dragul, ca după vreme să ne punem 
în serviciul școlii de fete. In chipul acesta subzistența noastră 
sigură am schimbat-o cu starea provizoră, deci nesigură, de 
profesoare la aceasta școală.

Abstrăgând dela aceasta perdere ireparabilă pentru noi, 
acum vedem, că ni-s’abzice și aplicațiunea de acum pe 
motivul, că școala nu e împoporată de ajuns.

Să ni-se ierte însă, dacă o declarăm, că lipsa contin
gentului recerut, al elevelor, nu stă absolut în nici o legătură 
de cauză și efect cu aplicarea noastră la aceasta școală. — 
Prea Sfinția Voastră și Ven. Cons. veți ști foarte bine, că 
activitatea noastră la școala de fete a fost cuprinsă în ter
mini elogioși în rapoartele comisarilor trimiși de Ven. Cons.

‘) Deși învățătoare definitivă și atunci!

5333/1907. St. Dș.
Octavia D. Deseanu, dir. școalei de fete Arad. -

Prin aceasta te poftim să notifici dș-lor Elena Pipoș1) 
și Hermina Ciorogariu — ceeace vei aveă să iei și D-ta la 
cunoștință — că, avându-se în vedere sarcinile prea mari ale 
diecezei cu susținerea școalei de fete, Consistorul, în ședința 
sa plenară dela 30 aug. (12 sept.) a. c., a decis susținerea 
școalei și pe acest an de școală (1907/8) dar cu adausul, 
că, întrucât școala aceasta nu ar fi destul de împoporată în 
acest an școlar, dieceza nu mai poate reflectă pe viitor 
la serviciile D-tale și ale numitelor D-tale colege

Arad, 15/28 sept. 1907.

XIII.
P. S. Dle Episcop, 
Venerabile Cons.

Ni-a venit la cunoștință actul cons. de sub Nr. 5333/907, 
prin care ni-s’abzice pentru anul șc. 1908/9 la caz, dacă 
in anul școl. de față (1907/8) școala nu ar fi destul de 
împoporată.

Noi înțelegem greutățile, pe cari le ’ntâmpină și le 
supoartă Ven. Cons. cu susținerea școlii, la care suntem 
angajate, — dar după felul cum ni-se abzice ne simțim da
toare cu următorul răspuns:
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an de an la examenele finale, ceea-ce ni-s’a recunoscut și 
în atestatele de serviciu date de Ven. Cons.

— ci mai vârtos din interesul nostru personal, pentrucă 
n’avem alt refugiu, i
apoi sistarea ei să nu se poată pune nici în cea mai mică 

bunăvoință și stăruință desintere- 
eoere si destoinicie în serviciul ei.

atestatele de serviciu date de Ven. Cons.
Intre astfel de împrejurări activitatea noastră recunoscută 

și de superioritatea diecezană nu a fost motiv de-a respinge, 
ci de-a atrage eleve la școală. Deci cauza despoporării școlii 
nu poate fi pusă în legătură cu calitatea serviciilor noastre 
și nici nouă nu ni-se poate abzice pe motivul, că școala nu 
e împoporată.

Dacă însă totuși ni-s’a abzis pe acest motiv, și nu din 
alte considerații și motive, suntem silite să facem chestie 
de conștiință și de ambițiune din aceasta afacere, din urmă
toarea cauză.

Prea Sf. V. și Ven. Cons. adecă ați binevoit a ne dis
tinge cu conducerea școlii și a internatului tocmai în mo
mentul cel mai critic pentru școală, când aceasta de-abia a 
trecut preste crizele interne din anul școl. expirat, și când 
— grație tocmai acestor împrejurări —• școala e așa de puțin 
împoporată. Noi, și una și alta, avem o singură mângăere: 
conștiință împăcată că ni-am făcut datoria și o singură 
avere : cinstea și ambiția personală de-a fi făcut și de-a face 
și în viitor totul, ce ni-s’ar cere pentru susținerea și mai 
departe a acestei școli. In felul însă, cum a contemplat P. 
S. V. și V. Cons. de a ni-se abzi'ce, vedem următoarele 
două lucruri:

1. Anomalia de-a ni-se abzice pe anul viitor pentru 
cazul, dacă școala nu ar fi destul de împoporată în a. șc. 
curent;

2. Primejduirea reputației noastre personale și didactice 
după vremuri, când adecă tăcând noi în fața abzicerei puse 
în prospect, s’ar puteă zice oarecândva în viitor, că doar noi 
am fost cauza, că școala de sub conducerea noastră a tre
buit să se închidă.

Din aceste două considerațiuni ne simțim nu numai 
îndemnate, ci și constrânse să rugăm cu fiască supunere pe 
P. S. Voastră și V. Cons. să reveniți asupra afacerii. Reve
nirea o cerem nu numai în interesul cauzei școlii, pentru 
care răspunderea e în locul prim a superiorității diecezane, 

mai vârtos din interesul nostru personal, pentrucă 
, și dacă ar fi ca școala să se sisteze,

legătură cu noi, cari am pus F 
sată, poate și un grad de pricepere și
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Hermina Ciorogariu, 
prof., dir. internatului.

Vasilie Goldiș 
notar.

XIV.
Sinodul eparhial:

Ședința din 26 aprilie (9 maiu) 1908.
Nr. 106 La propunerea comisiunei :
Sinodul susține și pe mai departe în tot cuprinsul lor 

concluzele sale de sub Nr. 73 din 1906 și Nr. 60 din 1907*) 
și în senzul acesta din nou decretează de o parte susți
nerea școalei superioare**) de fete din Arad cu mijloacele 
votate deja spre acest scop, iar de altă parte decretează si 
invită de nou Consistorul din Arad să continue pașii de 
lipsă pentru desvoltarea, ridicarea și recunoașterea acestei 
școale de școală civilă de fete cu caracterul confesional gr. 
or. român.

loan I. Papp
episcop-președinte.

*) Relativ la sporirea personalului didactic.
**) Școala funcționâ încă de mai nainte ca școală civilă-

Lăsăm în apreciarea P. S. V. și a Ven. Cons. ano
malia arătată mai sus, din parte-ne am avea de adaus cu 
privire la interesul nostru de apărare aceea, că conducerea 
școlii și a internatului ni-s’a încredințat de abia la începu
tul anului școlar curent, așa că părinții și elevele n’au putut 
luă la vreme știre despre angajarea noastră specială, — deci, 
dacă nu instituirea noastră a putut fi cauza înstrăinării 
elevelor de școală, apoi tot atât de sigur e, că am fi căpătat 
eleve mai multe, dacă am fi fost instituite de conducătoare 
mai din vreme.

Nădejdea ce o legăm pentru anul școlar viitor, că școala 
se va împoporă sub a noastră conducere, încă ne îndeamnă 
să rugăm pe P. S. V. și pe Ven. Cons. să revină asupra 
actului său de sub Nrul 5333/907 și să părăsească punctul 
de mânecare contradictorie și nedreptătitor pentru noi, ori 
la din contră suntem silite a renunță la conducerea acestei 
școli, tocmai pentru a scăpă de orice răspundere și impu
tare în fața posterității.

Arad; la 17 oct. n. 1907.
Octavia P. Deseanu, măr. Ciuhandu, 

prof, dir. școalei.



— 36 —

5860/908.

1424/1909.

î1

loait I. Papp 
Episcop.

Hermina Ciorogariu, 
prof., dir. internatului.

XVII.
P. Știm. Doamne

Octavia Dr. Ciuhandu**), prof.
La scrisoarea D.-V. din 9 martie n.

Arad, 
a. c., Vi-se răs

punde, că post de profesor ori de profesoară definitivă în 
*> in acelaș, condiții și tot atunci a fost instituită și prof. Her

mina Ciorogariu.
**) Adresă la fel și Herminei Ciorogariu.

XV.
P. St. Doamne

Octavia Dr. Ciuhandu născ. P. Deseanu*)
Arad.

Prin aceasta Te numim, sub condițiile de până aci, 
profesoară provizoară la școala noastră de fete din Arad 
pe anul școlar 1908/9.

Arad, din șed. plenară a Cons. gr. or. român, ținută 
la 12/25 aug. 1908.

XVI.
P. Sf. Dle Episcop!
Ven. Cons!

Primind noi subsemnatele actul de sub Nr. 5860/908, 
prin care suntem instituite de profesoare provizore pe anul 
școlar 1908/9, — răspundem, că după a noastă modestă 
părere, numirea aceasta a fost superfluă și o conziderăm 
de atare, pentrucă: a) noi în temeiul actului consistorial de 
sub Nr. 6867/1900 și de astfel suntem legate de școala die
cezană de fete pe cel puțin 6 ani, și b) pentrucă terminal 
acesta de șase ani, socotit dela întrarea noastră în funcție 
cu luna septemvrie 1903, încă nu a espirat.

Prin urmare, noi, și fără de numirea din nou ne-am 
ținut și ne ținem, și pe mai departe, a fi legate de aceasta 
școală, fără de nici un act de instituire din nou.

Ne permitem a spune, că nici până astăzi nu am 
primit rezoluțiune la răspunsul nostru, dat la 4/17 Oct. 1907 
față cu abzicerea condiționată, ce ni-s’a pus în prospect 
din partea Ven. Cons. prin Nr. 5333/907. Deci nu știm : 
cum și întru cât a fost luat în socotință răspunsul nostru, 
care, ne rugăm, să nu se peardă din vedere nici acuma.

Arad, la 9 martie n. 1909.
Octavia Ciuhandu,

prof., dir. școalei.

3
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serviciul bisericii noastre gr.-or. române fără alegere ni
menea nu poate ocupă, astfel D.-V., deoarece nimeni nu V-a 
ales definitiv de profesoară la școala de fete din Arad, 
sunteți în mare rătăcire, când ^credeți a fi angajată în mod 
definitiv la postul, pe care de prezent îl ocupați în 
provizor.

Aceasta Vi-se comunică spre știre și orientare.
Arad, 4/17 martie 1909. loan 1. Papp m. p.

Episcop.
XVIII.

P. Sf. Dle Episcop,
Vener. Cons.!

Am primit răspunsul de sub Nr. 1424/909 dela 4/17 
martie a. c., ce ni s-a dat, că nu putem fi socotite ca de
finitive nefiind alese.

Pentru clarificare ne permitem a spune, că prin scri
soarea noastră anterioară, nu definitivare am cerut.

Dorind însă și noi a fi definitive în posturile noastre, 
profităm de acest răspuns și Vă rugăm să binevoiți a 
publică concursul de lipsă pentru a putea fi alese.

Rugarea aceasta a noastră o înțelegem așa, ca ea să 
nu schimbe întru nimic poziția noastră de drept de până aci.

In vara trecută am aflat, că Ven. Cons. a publicat 
concurs, între asemenea împrejurări, ca ale noastre, 
pe o catedră dela institutul pedag -teologic*)

De alta parte este și lucru uman să ajungem odată 
definitive, ca să putem fi primite la fondul de penziiine al 
statului, pentruca pe urma anilor de serviciu și a trudei 
noastre să ne putem bucură la vremea sa de penziune, cum 
e obiceiu în toată lumea, precum se va bucură și una din 
colegele noastre, deși are pregătiri inferioare față de ale 
noastre**).

Noi, am fost învățătoare la școale poporale în 
curs de 4 ani, înainte de a fi trimise cu stipendiu la studii. 
La studiu am petrecut 3 ani, iar în serviciu la școala die-

*) De ce nu se putea, oare acelaș lucru și la celalalt institut 
diecezan central, care eră și școala de fete ? ? !

**) Colega aceasta nu a fost nici când aleasă de cătră Vener. 
Consistor, ci instituită prin numire, dar apoi a fost definitivată prin 
decretul consistorial Nr. 629 esib. școlar din 2/14 aprilie 1893. Tot 
astfel a fost definitivată și d-na Maria Popoviciu în anul 1894.

De ce, oare, nu se putea la 1909 ceeace se putea la 1893 și 
1894, față cu acelaș institut?

*
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cezană alți 6, de tot 13 aflî, din cari voim să ne asigurăm

XIX.
4266/1909.

XXI.

9

Hermina Ciorogariu 
prof, dir. int.

la fondul de penziune atâția câți vom putea.
Arad, 29 iunie 1909.

Octavia Ciuhandu
prof., dir. școalei.

St. D.
Octavia Ciuhandu*) Arad.

Prin aceasta Te numim profesoară provizoră la școala 
noastră de fete din Arad, pe anul școlar 1909/10, sub con
dițiile, pe lângă cari ai fost aplicată dela început.

Arad, din ședința consistorială dela 3/16 sept. 1909. 
loan 1. Papp m. p.

Episcop.

Hermina Ciorogariu, 
prof., dir. int.

Octavia Ciuhandu, 
prof., dir. școalei.

Nr. 6846/1909.
P. St. Doamne Octavia Ciuhandu, prof.**)

în Arad.
La cererea D-I ale din 8/21 oct. a. c. Ți-se răspunde, 

că până la aranjarea și deciderea definitivă a chestiunei
*) Adresă la fel șl Herminei Ciorogariu.
••) Răspuns la fel și Herminei Ciorogariu.

XX.
P. Sf. D. Episcop, 
Ven. Consistor!

Ni-a sosit la mână actul Nr. 4266/909 de numire din 
nou, pe anul școlar 1909/10, de profesoare provizore la 
școala de fete.

Deoarece însă nu am primit răspuns până acum la 
cererea din 29 iunie a. c. pentru publicare la concurs 
pe stațiunile noastre și astfel nu știm, în ce chip să privim 
această numire nouă, — ne rugăm să binevoiți a rezolvă și 
cererea de concurs și a ne încunoștință și în privința aceasta.

Observăm, că actul de numire din nou, ne-a aflat dejă 
întrate în serviciul acestui an școlar.

Arad, 8/21 oct. 1909.
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școlar, ținută la 7/20sen.

I

li

loan I. Papp m. p.
Episcop.

repețite rânduri 
acum. Cerusem 

dar ni-s’a răspuns, că 
Am cerut apoi concurs 

cum s’a mai făcut, și iarăși 
Speranța ni-o punem deci, 

Ven. Sinod, că va află modalitatea resolvării ace-

școalei de fete din Arad, nu se poate escrie concurs pentru 
deplinirea definitivă, prin alegere, a catedrelor dela aceea 
școală.

Arad,
nov. 1909.

- ’ XXII.
Venerat Sinod eparhial!

Subsemnatele suntem deja în al 7-lea an de aplicație 
la școala diecezană de fete, fără ca, în schimbul serviciilor 
noastre des ul de bune, aduse școalei, să avem nici măcar 
cea mai mică asigurare în privința viitorului nostru. De 
aceea ne luăm îndrăzneala a rugă pe Veneratul Sinod, să 
binevoiască a ne definitivă, peptruca să ne putem înscrie la 
fondul regnicolar de penziune și să ne putem bucură și noi 
la vremea sa de o penziune oarecare după activitatea noa
stră, și totodată să ne asigure în privința cvincvenalului 
prim, scadent deja pentru ambele din noi la 1 sept. 1908.

Asigurarea viitorului nostru în acest chip — cu escep- 
țiunea cvincvenalelor — am cerut-o în 
dela Ven. Consistor, dar înzădar până 
dela Ven. Cons. să ne definitiveze, 
asta nu se poate fără de concurs, 
pe stațiunile ocupate de noi, 
ni-s’a dat răspuns negativ, 
acum, în 
stei drepte cereri.

Dorim, chiar dela început, să fim înțelese, nu cași când 
am acuză doar pe Ven. Cons., ci că dorim numai apreciarea 
unei dorințe juste și legitime.

Cererea noastră pentru definitivare este întemeiată pe 
mai multe motive.

întâi de toate, Ven. Cons. a fost acela, care ni-a ofe
rit, în anul 1900, stipendii spre a ne cvalifică pentru tre
buințele școalei diecezane de fete, iar alegerea noastră pen
tru stipendiare s’a făcut prin concurs, care împrejurare 
trebuie socotită cel puțin ca jumătate de alegere și pentru 
ocuparea catedrelor ce ni-s’au conferit.

Stipendiarea aceasta ne-a scos din continuitatea ser
viciului de învățătoare, pe care îl începusem deja la școala 
poporală în posturi deja asigurate, iar în schimb, în

din șed. cons. a
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loc de a primi dincoaci asigurările cuvenite prin legea sta
tului, suntem ținute în posturi provizore și, prin praxa din 
timpul din urmă, de a fi numite pe câte un an, suntem 
expuse să rămânem fără de nici o asigurare la penziune 
când ni-ar încetă serviciul, — ceeace nu poate fi intenți- 
unea și scopul bisericii.

Afară de aceea, timpul de 6 ani împliniți de activi
tate, precum și calitatea serviciilor noastre didactice de 
’până aci încă ne îndreptățesc la definitivare. Nu vrem 
tocmai să ne lăudăm, ci numai pentru constatarea adevă
rului o spunem, că, dacă nu am fi întrunit chiar și până 
aci o apreciare oarecare a Ven. Cons., nu ni-s’ar fi încre
dințat uneia din noi conducerea școalei, iar celeialalte 
conducerea internatului școalei. Așă credem, deci, că și 
din acest punct de vedere merităm împlinirea cererii noa
stre, mai ales dupăce se va luă în socotință și aceea îm
prejurare, că, deși avem pregătiri dela pedagogia superioară 
de stat, totuși servim, aici la oraș, pelăngă o foarte mo
destă plată, egală azi cu a învățătorilor poporali dela sate.

Noi cerem definitivarea și încă fără de vr’un concurs 
nou, și pe acel motiv, că, prin eventualul concurs nou 
ni-s’ar întârzia prea mult rezolvarea cererii noastre drepte, 
și pentrucă noi nu putem să fim pedepsite pentru întârzi
erea, cu care fără de vina noastră s’a tractat afacerea noa
stră până acuma.

Cererea aceasta nl-se poate împlini cu atât mai ușor, 
cu cât tocmai la școala noastră se află o profesoară, care, 
deși nu a trecut măcar prin concursul de stipendiare ca noi, 
și deși nu a fost aleasă nicicând din partea V-lui Consi- 
stor, și cu atât mai puțin pe bază de concurs, - totuși a 
fost întărită de Ven. Cons. în postul său iar ca urmare a 
acesteia, este luată la fchidul de penziune al statului și are 
dejă dela dieceză trei cvincvenale, pecând noi nu avem 
nimic din aceste îndreptățiri. Dat fiind acest caz de pre
cedență la școala noastră, dacă nu va lipsi bunăvoință 
pentru dreapta noastră cauză, cererea ni-se poate rezolvă 
favorabil foarte ușor, pe baza alegerii noastre prin concurs 
pentru stipendiare, pe baza serviciului provizor de mai 
mulți ani, cari înaintea statului ne îndreptățesc la definiti
vare, și nu mai puțin și pe baza, că, între atari împrejurări 
și pelângă serviciile noastre bune, nu se poate face tocmai 
cu noi, niște femei, o escepțiune, care ar fi o nedreptate,
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Hermina Cioragariu 
prof., dir. int.

I
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XXIII.
Ședința V.

a sinodului eparhial din Arad ținută la 28 apr. (11 mai) 1910.
Nr. 59. Cu privire la cererea profesoarelor Octavia 

Ciuhandu și Hermina Ciorogariu pentru definitivare, la pro
punerea comisiunei

Sinodul invită Consistorul din Arad, ca chestiunea de
finitivării petentelor profesoare să o reguleze încă în de
cursul acestui an școlar și totodată să reguleze și afa
cerea competențelor de cvincvenal pe baza serviciului 
prestat dejă de numitele profesoare.

loan /. Papp, m. p. Vasile Goldiș, m. p.
Episcop. notar.

numitelor profesoare.
Arad, din ședința școlară dela 1/14 Iulie 1910.

loan I. Papp, m. p. 
Episcop.

*) II cerusem dejă la 29 iunie 1909!
* ) Nici după mandatul Sinodului eparhial?! Cine întârziă cu 

regularea „definitivă" a școalei: păcatele mele și ale colegelor mele, 
ori alte pricini străine de noi ?

4 

îndoit de incompatibilă cu chemarea unei autorități bise
ricești.

La urmă, spre orientare mai deaproape adaugem, că 
rezoluțiile nefavorabile, ce -ni-s’au înmanuat, poartă Nr. 
5333/907, Nr. 5860/908, Nr. 1424/909, Nr. 4266/909 și Nr. 
6846/909.

Arad, la 2 aprilie 1910.
Octavia Ciuhandu

prof., dir. școalei.

XXIV.
Nr. 2892/1910. On. Direcțiuni a școalei de fete.

Cererea profesoarelor Octavia Ciuhandu și Hermina 
Ciorogariu pentru definitivare și cvincvenale, adresată sino
dului nostru eparhial din 1910 și transpusă prin concluzul 
Nr. 59 al aceluiași sinod eparhial Consistorului spre com
petentă rezolvare, nu se poate încuviința, deoarece apli
carea definitivă la școala de fete, cași la orice alt post or
ganizat în dieceză, numai în calea concursului*} se poate 
face, iar concurs de prezent nu se poate escrie, deoarece 
afacerea școalei de fete nu este încă definitiv**) rezolvită; 
cvincvenale însă numai profesoarelor definitive le compet.

Onor. Direcțiune va aduce aceasta la cunoștința sus
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XXV.
P. Sf. D. Episcop!
Ven. Consistor!

Sunt 9 ani trecuți, de când P. Sf. Voastră ați dat 
școalei noastre atributul de „orfană din munți".

în urma acelui cuvânt ni-s’au umplut inimile de bu
curie și de nădejde, că va fi cine să-și reverse șl peste 
școala noastră darul purtării de grije și de răsplată, de încu
rajare.

Am sperat fără întrerupere, și nădejdea aceasta ni-a 
dat putere la împlinirea datorințelor. Astăzi ne cade bine 
sufletului, văzând că silințele noastre sunt încoronate tot 
mai mult de încrederea părinților români, cari din an în an 
gravitează tot mai mult cu fetele lor la școala noastră.

Astăzi d. ex. avem aceea satisfacție, că școala noastră 
este atât de împoporată, cum nu a mai fost înainte de 
aceasta. Starea învățătoarelor dela aceasta școală însă, din 
punctul de vedere al solarelor și al asigurării in fața vii
torului, este aceeași ca la 1903.

Nu ne vom mai plânge de starea aceasta, pe care 
P. Sf. V. și Ven. Cons. bine o cunoașteți. Dar nici nu ne 
putem ascunde durerea sufletelor noastre, că regulând u-se 
salarele profesorilor și funcționarilor diecezani, tocmai 
noi, niște femei, cari avem salare și asigurări de vii
tor mai puține decât cele mai din urmă învățătoare 
dela școala poporală, am ajuns acum noi s i merităm o 
numire ca ceea de „orfanele diecezei".

Totuși nu desperăm, ci îndrăznim a rugă pe P. Sf. V. 
și Ven. Cons. să vă îndurați a Vă aduce aminte părintește 
și de noi, cari am rămas cele mai din urmă, deși după 
silințele noastre, după progresul școalei noastre și după 
cvalificația noastră deplină, am fi meritat ceva mai mult 
decât ce avem azi.

Ne rugăm deci, să Vă îndurați a face ceeace le aflați 
cu cale ca și la școala noastră, să se facă regulă în privința 
salarizării și a definitivării, pentruca și mai cil zel și succes 
să ne putem împlini misiunea.

Așa credem, In sprijinul rugării noastre nu trebuesc
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Nr. 2992/1912.

X

loan I. Papp m. p.
Episcop.

1

I

I

XXVII.
A m. kir. vallâs ăs kozokt. miniszternek 1912 £vi 85.400 eln. 
sz. kdrrendelete a kOzsegi, felekezeti es târsulati (egyesiileti) 
polgări £s felso n^piskolăknăl alkalmazott tanitdk (tanitdnok) 

fizet^s kieg^szitese tărgyăban.

L 
*

I

I

F

multe cuvinte, dacă superiorii noștri vor aveă dragostea pă
rintească și cătră noi.

Arad, 12 mai 1912.
Octavia Ciuhandu, 

prof. și directoara școalei.
Elena Pipoș,

prof.
XXVI.

On. Direcțiuni a școalei de fete.
Poftim On. Direcțiune a rezolvi profesoarelor Octavia

1. A szabălyszeru k^pesitessel (1906. £vi 55.556 sz. 
kdrrendelet 4 pontja) bir6 ăs rendszeresitett âllăsban levd 
tanitoknak (tanitbnâknek) az iskola fentart6t61 nyert fizet^se, 
ha 4 £vn£l rOvidebb ideje szolgălnak 1400. K-ra, ha szolgâ-

•) La 1 sept. 1913 erau, nu numai „știute", ci și făcute investi- 
vile, și totuși dotafia a rămas aceeași, pentru unele persoane numai!

Ciuhandu, Hermina Ciorogariu, Elena Pipoș, și văd. Volumnia 
Balta, că cererea lor pentru ameliorare de salare acum nu 
se poate încuviință nu numai pentru motivul, că bugetul 
consistorial pe anul 1912 este deja fixat prin Ven. Sinod 
eparhial și acest buget nu se poate altera prin ameliorări 
de salarii neacceptate încă de acelaș Ven. Sinod eparhial, 
dar nu se poate încuviință nici din motivul, că tocmai acum 
ne aflăm în pragul zidirii noului edificiu pe sama școalei 
noastre civ. de fete în Arad, și până când nu vom ști suma 
definitivă, ce diecezn va fi necesitată a învesti*) în acel edi
ficiu, precum și sumele, ce vor fi de lipsă pentru susținerea 
școalei și a internatului în acel nou edificiu, până atunci 
Consistorul nu poate angaja dieceza la nouă greutăți 
materiale prin definitivarea corpului didactic dela aceea 
scoală ori prin ameliorarea salariilor acelora.

Arad, 14/27 maiu 1912.

Hermina Ciorogariu, 
prof. și directoara internatului

Văd. Volumnia Balta, 
prof.

*
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ik

totuși ne rugăm,

*

XXVIII.
P. Sf. D. Episcop!
Ven. Consistor!

lati idejiiknek 4-ik dvdt betbltdttdk 1600 K-ra, ha a 
dvet betOltdttdk dvi 2200 K-ra egdszîttetik ki.

2. Az ugyancsak szabâlyszerii kdpesitdssel bir6 ds rend- 
szeresitett ăllâsban levâ rendes tanitdk (tanitdnflk) fizetdse, 
ha 4 dvndl rdvidebb ideje szolgâhiak, az ăllamnăl alkalmazott 
tisztviseldk, illetve tanerdk szâmăra a X. fizetdst osztălyban 
rendszeresitett legkisebb illetmdny dsszegdre, vagyis dvi 2000 
K-ra egdszittetik ki  

10. A jelen rendelet dletbeldpdse utăn szervezendd 
rendes vagy segddtanitdi (tanitdndi) allăsoknăl, vagy seged- 
tanitoi (tanitonoi) dlldsnak rendes tanitoi (tanitono') dlldssd 
dtszervezesesenel, amennyiben ezekhez ăllamsegdly igdnyel 
tetndk, az alias szervezesehez a m. kir. v alias- A 
ilgyi miniszter hozzdjdruldsa elbzetesen kikerendb

13.... a).... felszerelt kervenyt a jelen rendelet kibocsdtd- 
sdtdl szdmitott hârom hdnap alatt kell az iskola fentartbnak 
az illetdkes kdzigazgatăsi bizottsâgnăl.... benyujtani....

14. A mennyiben az iskolafentartdk a kelloon felszerelt 
hervenyeket a fcntmegdllapitott hatâridokbii beliil mutatjdk 
be,.... 1912 evi julius hd 1-tbl.... fog fizetdskiegeszitd dllain- 
segely kiutalvdnyoztatni; a kdsedelem miatt az drdekelt 
tanerot ero kărosodăs niegtdritdsdre pedig a mulasztd 
iskolafentartd fog kbteleztetni....

Budapest, 1912 iunius hd 24.
(Din „Hivatalos Kdzldny" Nr. 14/1912).

ordin guvernial 
și Școala") în 

institutului

... în decursul vremii a venit un 
(amintit și în organul diecezan „Biserica 
privința solarelor dela școalele de categoria 
nostru.

Oricât am dori să fim salarizate excluziv de biserică, 
totuși ne rugăm, de cumva aflați de bine să se ceară și 
pentru întregirea salarelor noastre ajutor de stat,

«M»

kiizokt.
• • ••

, să aveți 
bunătatea a-l cere încă în anul școlar curent, ca să ni-se 
poată și da, începând încă dela 1 iulie a. c. de când, după 
cât înțelegem lucrul, regularea aceea e obligatoare pentru 
susținătorii de atari școale.
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Nr. 44/1912/13.

Ven. Consistor!

Nr. 6862/1911.

«

------------------------ 11

*) la 1 sept. 1907.

Octavia Ciuhandu, 
directoară.

XXX.
On. Direcțiuni a școalei civ. de fete, Arad.

I

în afacerea conducerii școalei recercăm on. Dir. a ne 
preciza mai clar ceeace dorește, deoarece din raportul sus 
provocat nu am putut desluși intențiunea ori dorința ono
ratei Direcțiuni.

Arad, din ședința cons. dela 22 nov. (4 dec.) 1912.
loan 1. Papp, 

Episcop.

XXIX.
Direcțiunea școalei diecezane civ. de 

fete din Arad.

Cealaltă chestiune este a conducerii școalei. O relevez 
întâi, pentrucă dela ea atârnă tot rezultatul instituțiunei, 
dar apoi și din motivul special, că am primit conducerea 
școalei 9 între împrejurări excepționale și n’aș vrea să se 
crează, că râvnesc să țin și pe mai departe funcțiunea de 
directoară a școalei atunci, când e cu cale ca Ven. Cons. 
să se gândească la un aranjament eventual mai potrivit 
pentru interesul și viitorul acestui institut.

Atrag atenția Ven. Consistor asupra împrejurării urmă
toare : chiar și la școalele civile de fete, provăzute cu corp 
didactic din femei, încă e obiceiu, ca conducerea școalei 
să se încredințeze unei persoane bărbătești.

Arad, 18 nov. 1912.

în caz, de s’ar cere dela stat aceea întregire și dacă 
n’am primi întregirea începând încă din anul curent, aceasta 
ar fi pentru noi cu atât mai simțită pierdere, 
cum o știți aceasta P. Sf.
noi, învățătoare de școale civile la oraș, unele chiar cu ser
viciu de mai mulți ani, stăm cu dotația mai rău decât cel 
din urmă învățător dela școala poporală elementară 
dela sate.

Arad, 28 oct. 1912.
Octavia Ciuhandu, Hermina Arjoca,

Volumnia Balta, Hortensia Bogdan,
Elena Pipoș.

cu cât, după
V. și V. Cons. prea bine,
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XXXI.

I

cari ne-au distins, pe una din 
conducerea internatului, iar pe

Octavia Ciuhandu, 
directoară.

Ven. Consistor!
Cu datul de 18 nov. a. tr. am pus la dispoziția V-lui 

Consistor postul meu de directoară a școalei noastre, cu în
cepere dela anul școlar viitor.

Primind rezoluția Nr. 6862/1912 în cauză, colegiul 
profesoral din 10/23 1. c„ căruia i-am comunicat intenția și 
motivele mele, s’a indentificat cu mine, cerând instituirea 
altei persoane la conducerea școalei.

Dupăce hotărîrea aceasta a mea am adus-o și per
sonal la cunoștința P. Sf. Sale Dlui Episcop ieri în 16/29 
mai c., mă rog să se iee măsurile trebuincioase spre a 
putea face predaiea în primele zile ale lunii iulie, deoarece 
împrejurările sanitare mă silesc să absentez vara întreagă 
din Arad.

Arad, 17/30 mai 1913.

XXXII.
Ven. Sinod eparhial!

încă în anul 1910 ne-am rugat să ni-se reguleze si
tuația la școala civilă de fete. Veneratul Sinod a și luat 
hotârîre atunci în acest înțeles, totuși, astăzi deja în al 
zecelea an de serviciu, ne aflăm în aceeași situație provi- 
zoră și de nesiguranță de mai nainte: nedefinitivate în po
sturile noastre de profesoare, cu salar abia de câte 1000 
cor., fără cvincvenale, fără bani de cortel și fără posibili
tatea de a ne asigură la fondul regnicolar de penzie ser
viciul prestat la școala diecezană.

în caz de vre-o nenorocire, am ajunge în cea mai 
tristă stare, mai rea decât a unui muncitor, care are posi
bilitatea de a se înscrie măcar la vre-o asociație de 
ajutorare. ' '

Noi ne-am făcut datorințele oficioase cu conștiință și 
spre mulțumirea mai marilor, cari ne-au distins, pe una din 
noi până la căsătorie, cu conducerea internatului, iar pe 
cealaltă, cu conducerea școalei de fete.

Cerem deci regularea situației noastre nu numai având 
tonte atributele personale de cvalificație și de serviciu, ci și 
ca femei, cari funcționăm la școala civilă diecezană cu o 
dotație sub minimul cerut chiar și pentru școala elementară.

Cererea ni-o precizăm în următoarele:
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a

devotate:
Octavia Ciuhandu, 
Hermina Arjoca, 

profesoare la școala civ. de fete.

I

i

i -

XXXIII.
Ședința V.

Sinodului eparhial din Arad dela 24 apr. (7 mai) 1913.
Nr. 75. Rugarea profesoarelor dela școala diecezană 

civ. de fete din Arad Octavia Dr. Ciuhandu și Hermina 
Arjoca, pentru a li-se regulă cvincvenalele și a fi definiti
vate la catedrele lor,

1. Să fim definitivate la catedrele naastre cu începere 
dela 1 sept. 1903, când am fost aplicate întâia oară. Așa 
s’a făcut și la celalalt institut diecezan. Dacă nu s’a pu
blicat concurs și n’am fost alese la catedrele noastre prin 
concurs, am fost totuși alese la concurs atunci, când am 
fost trimise prin concurs cu stipendiu diecezan spre a ne 
pregăti pentru catedrele noastre de astăzi. De altfel avem 
la școală o colegăL care n’a trecut nici măcar prin con
cursul de stipendiu, ci a fost instituită numai prin numire 
și totuși a fost definitivată și are azi și cvincvenale. In si
tuația excepțională de până aci putem deci și noi fi defi
nitivate fără de concurs de alegere.

2. Să ni-se asigure din partea Ven. Sinod și să ni-se 
plătească dela 1 Sept. 1908 până la 31 dec. 1912 fiecăreia 
din noi, sub titlul de cvincvenal anual de 100 cor., suma 
de 433 cor. 34 fii., iar pentru amândouă 866 cor. 68 fii., 
iar dela 1 ian. 1913 încoaci până la regularea din nou a 
salarelor noastre cvotele scadente după aceeași bază de 
100 cor. Cererea noastră e minimală, cum se vede, deoarece 
cerem cvincvenalul de 100 cor. adecă nici nu atâta, la cât 
are drept un învățător dela școala poporală, care nu are 
pregătirile noastre.

Așa credem, că Ven. Sinod se va milostivi să ne în
cuviințeze cererea aceasta, nu numai pentrucă între func
ționarii diecezei soartea noastră este cea mai precară, ci și 
pentrucă este contra prestigiului bisericii, ca tocmai noi, 
niște femei, să fim scurtate în drepturile noastre arătate mai 
sus și să fim chinuite de nesiguranța zilei de mâne.

Ale Ven. Sinod:
Arad, 28 martie 1913.
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se transpune Consistorului din Arad pentru deliberare 
competentă.

loan I. Papp, m. p.
Episcop-președinte.

losif Moldovan, m. p. 
notar.

I:

I
XXXIV.

Vallds es kdzoktatdsiigyi magyar kirdlyi minister. 
89951 szâm.

Arad sz. kir. vâros kozigazgatăsi bizottsăgănak folyo 
evi mâjus ho 7-£n 282 sz. a. kelt jelentese m^llbl tovăbbi 
eljărăs v£gett azzal kuldbm vissza, hogy elvileg nem zâr- 
kozom el az elol, hogy az aradi g. kel. român polgâri leâny- 
iskolânâl alkalmazott tamtonok fizet^s kiegâszitb ăllam- 
segelyben reszeslttessenek. A rendes tanitonoi fizetes 
kiegeszites engedâlyez^s^t azonban tekintettel arra, hogy az 
alkalmazott tamtonok răszere eddig biztositott illetmenyekkel 
szervezett dlldsokat csak seged tanitonoi dllăsoknak ismer- 
hetem el, ahhoz kell kotnbm, hogy az iskolafentarto a ta- 
nitbnbk javadalmazâsa tekinteteben az 1912. evi 85.400 
szdmu kbrrendelet 10 pontjdban foglaltaknak eleget tegyen. 
Miheztartâs v^gett kbzlom a kbzigazgatâsi bizottsăggal, hogy.... 
....fizetes kiegăszit^s alapjăul az orszâgos tanftoi nyugdijintâ- 
zetnăl nyugdijszempontjâbol biztositott s az esetleges btbd- 
£ves korpotlăkok levonâsa utân megmarado bsszeg veendb 
s az internâtusi ellâtâsban reszesiilo tanitonbknâl az ellâtâs 
pânzegyen&rtekeul 600 korona a tbrzsfizeteshez szămltando. 
Amennyiben az iskola fentarto a fentidezett pontban meg- 
szabott felteteleknek megfelel, vagyis a tanerok r^szâre 
fizeteseknek legalâbb 50%-ăt valamint btbdăves korpotle- 
kokat dljlevelileg biztositja a fizetâseknek âllamsegely utjân 
leendo kiegeszitese irânt tegyen kbzigazgatâsi bizottsâg je- 
lentăst, melyhez csatolando a fentebb emlftett kbrrendelet 
15 pontjânak megfeleloen Arad- sz. kir. vâros tanâcsânak 
nyilatkozata az iskola f^ntartb szegănysegerol, mert az ira- 
tok kbzbtt levb nyilatkozat csupân magânak az iskolânak 
anyagi ugyeit tiinteti fel.

Budapest, 1913. juniusho 24-dn.
*

A minister helyett
(indescifrabil) 

âllamtitkâr.
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XXXV.
5513/1913.

Atestat de serviciu.

XXXVII.

a. /

4
z

*

loan I. Papp,
Episcop.

i

Arad.
Chitanța, alăturată la hârtia D-tale din 27 aug. 1913 

c., Ți-se restitue aci sub cu observarea, că salariile 
profesoarelor dela școala noastră civilă de fete din Arad, 
deocamdată, până la o nouă regulare, sunt tot celea vechi.

Arad 10/23 sept. 1913.
Din încredințarea P. S. S. D. Episcop:

Vasile Goldiș
secretar cons.

XXXVI.
9

Venerabile Consistor,
Neștiind cum sunt regulate salarele noastre, am onoarea 

să înaintez '/. o chitanță necompletată privitoare la compe
tența mea pe luna septemvrie.

Cluj (clinică) la 27 aug. n. 1913.
Cu profund respect:

Octavia Ciuhandu, 
profesoară.

St. Doamne
Octavia Ciuhandu, prof.

seanu
fesoară provizorie la școala civilă gr. or.
din Arad cu începere dela 1 septemvrie 1903, încredințân- 
du-i-se dela 1 septemvrie 1907 și până la finea anului 
școlar 1912/13 și conducerea aceîei școale ca directoară, 
în cari funcțiuni numita a dovedit zăl deosebit, price
pere apreciată și punctualitate, având totodată purtare 
neescepționabilă.

Salarul numitei profesoare este anual 1000 cor.
Arad, 9/22 sept. 1913.

—k

j !
! ; '

i 1 kor. •
i iPrin aceasta se atestează, că Doamna Octavia De- 

măr. dr. Gheorghe Ciuhandu funcționează ca pro- 
română de fete

w
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XXXIX.
3217/1913.

(„Bis. și Școala").
XL.

Nr. 3268/1913.

4*

loan I. Papp m. p. 
Episcop.<1

51 —

Concurs.
Pentru îndeplinirea postului de director la școala ~~ 

civilă de fete gr. or. română din Arad se publică concurs 
cu terminul până la 13/26 iulie a. c.

Dela recurenți se cere :
1. Să fie români de confesiunea gr. or.
2. Să aibă cvalificație profesorală pentru școale civile 

ori medii.
/"> w p • w w j _ • i •3. Sa fie căsătoriți.

4. Ceice au servit ca profesori și în alte locuri, să 
producă atestat despre acel serviciu.

5. Să producă atestat de sănătate dela un medic oficial.
Beneficiul acestui post este următorul:
1. Salar fundamental, anual 2600 cor.
2. Bani de cortel, anual 800 cor.
3. Adaus direcțional, anual 400 cor.
4. Cvincvenale de câte 200 cor. (cinci).
Directorul ales pe lângă prevederea tuturor agendelor 

direcționale va fi îndatorat să propună cel puțin în 12 ore 
pe săptămână studiile de specialitatea dânsului.

Arad, din ședința Consistoriului gr. or. român ca senat 
școlar, ținută în 14/27 iunie 1913.

Concurs.
Prin aceasta să publică concurs pentru deplinirea alor 

4 catedre profesorale la școala diecezană civilă gr. or. 
română de fete din Arad cu termin de 30 de zile dela prima 
publicare în organul oficial „Biserica și Școala“.

Aceste catedre sunt:
1. Limba română și o limbă modernă.
2. Limba maghiară și 1. germână.
3. Științe naturale și matematice.
4. Istorie, geografie, igienă și economie.
Pentru catedra de sub Nr. 2 se admit și recurenți 

bărbați, pentru celelalte numai femei.
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A.

(„Bis. și Școala").

A

onoarea

loan I. Papp m. p.
Episcopul Aradului.

*) Ministeriul zicea: 600 cor. (Adnexa XXXIV.)

Dela recurenți și recurente se cere:
1. Să aibă cvalificațiunea cerută la stat pentru pro

fesorii și profesoarele la școalele civile ori școalele medii.
2. Să fie români greco-orientali.
3. Prin atestat medical să dovedească sănătatea.
4. Despre eventualul serviciu de până aici să producă 

atestat de serviciu dela organele competente.
Beneficiul împreunat cu acestea posturi va fi următorul:
1. Profesorul va avea salar fundamental 2400 cor., 

bani de cartel anual 600 cor., și cvincvenale de câte 200 cor.
2. Profesoarele externe vor avea salar fundamental 

2000 cor., bani de cartel 400 cor. și cvincvenale de câte 
200 cor.

3. Dacă se vor alege profesoare fără familie, atunci 
acestea vor fi obligate a primi proviziunea întreagă și locuința 
în internat. Acestea vor beneficia de salar fundamental de 
2000 cor., din care 800 cor.*) se vor detrage pentru provi- 
ziune și locuință în internat vor mai beneficia apoi cvin
cvenale de câte 200 cor. Profesoarele interne vor fi obli
gate a face repetițiunile de studii cu elevele din internat.

Fiecare profesor ori profesoară va primi obligamentul 
de a propune până la maximul de 24 de ore pe săptămână 
studiile, pe care le va indică direcțiunea institutului cu 
posibilă considerare la specialitatea respectivului profesor 
ori profesoară.

Arad, din ședința Consistorului ca senat școlar, ținută 
în 3/16 octomvrie 1913.

XLI.
Venerabile Consistor,

Sunt trecuți zece ani și mai bine, decând, ca fostă 
stipendistă prin concurs a diecezei Aradului, am întrat în 
serviciul de profesoară Ia școala diecezană de fete, fără să 
mi-se fi regulat deatunci salarizarea.

Am cerut această regulare de mai multeori în curs de 
zece ani, dar am fost totdeauna respinsă.

Acum, din nou îmi iau voie a cere regularea salari
zării. Pentru eventuală orientare am onoarea a Vă pre
zentă următoarele mele documente:
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1.
2.

Octavia Ciuhandu 
profesoară.

Extrasul de botez.
Două diplome de stat (în copie) pentru catedre 

de șcaale civile, una pentru limba maghiară, istorie și geo
grafie ; iar ceealaltă pentru gimnastică. (Originalele sunt 

la Veneratul Consistor, decând mi-le-a reclamat pentru ce
rerea ajutorului de stat).

3. Certificatul de serviciu emis de Veneratul Consi
stor sub Nr. 5513/1913.

4. Certificat despre starea mea sanitară.
în conformitate cu serviciul meu de peste zece ani.’ 

apreciat prin certificatul de serviciu mai sus provocat, ș’ 
în consonanță cu interesul meu moral și material, Vă aduc 
la binevoitoare cunoștință, că concursul publicat pe post 
ocupat azi de mine nu-l pot luă la cunoștință. Prin urmare 
Vă rog, să aveți bunătatea a declară, că serviciul meu de 
până aci îl recunoașteți de definitiv și că pe baza acestuia 
acum numai îmi regulați salarizarea. ’

Dacă Ven. Cons. ar decretă eventual, că mă alege, 
prin acest titlu m’ar împinge în impasul, ca guvernul țării 
eventual să nu-mi recunoască la penziune și la acordarea 
ajutorului de stat timpul de serviciu dinaintea alegerii. în 
acest mod aș ajunge d’abia în categoria începătoare a sa
larizării, ceeace ar fi pentru mine cea mai fatală și mai 
nemeritată lovitură — de care Ven. Cons. mă poate feri —, 
mai ales dupăce ani dearândul am servit ca profesoară nu
mai cu salar de 1000 cor., fără de cvincvenale, fără bani 
de cortel.

Cererea de față pentru regularea situației mele de do* 
tație o înaintez susținându-mi toate drepturile câștigate până 
acum prin serviciul meu de 10 ani împliniți, din care, sub 
durata alor 6 ani din urmă, fiind și directoară a acelei 
școale, dimpreună cu colega mea Hermina Arjoca fosta di
rectoară a internatului, am salvat școala din gura morții, 
reîmpoporându-o dela 17 eleve, până la 55, și dându-i ’ o 
organizație destul de bună în raport cu măsura mijloacelor, 
de cari am dispus la școală.

Arad, la 16 nov. 1913.
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XLII.

XLIII.
Nr. 6609/1913.

<

<

I

ii

*

însă în
„ . numai
începerea căreia Escelența Sa d. Ministru

Nr. 6609/1913.
M. O. D. , . ,

Oetavia Dr. Ciuhandu, prof. Arad. ~ «
Prin aceasta, si până la rezolvirea definitivă a cererii 

D-tale referitoare la’catedra, ce ai ocupat provizor la școala 
noastră de fete în anul școlar 1912-13, Te numim profe
soară provizorie la școala noastră civilă de fete din Arad 
și pentru anul școlar 1913-14, cu remuneratiunea și intre 
condițiile din trecut.

Arad, din șed. cons. 14/27 nov. 1913.
loan I. Papp m. p.

Episcop.

Mult Stimatei Doamne 
Octavia Ciuhandu născ. Desseanu, 

profesoară la școala civilă diecezană gr.-or. română de fete, 
Arad.

Prin aceasta Ți-se aduce la cunoștință, că Consistorul 
nostru în ședința sa plenară de astăzi Te-a ales profe
soară definitivă externă la școala civilă diecezană gr.-or. 
română de fete din Arad pentru catedra de istorie, geo
grafie, igienă și economie.

în acest post D-Ta vei beneficiă următoarele emolu- 
mente:

a) salariu fundamental de 2000 cor.,
b) bani de corfei 400 cor. și
c) cvincvenale de 200 cor.
Ți-se recunosc totodată toți anii de serviciu, cari i-ai 

servit până acum la școala de sub întrebare, adecă tot 
timpul cu începere dela 1 septemvrie nou 1903.

Emolumentele suspomenite Ți-se vor pune 
curgere, fără nici un drept retrograd pentru trecut 
din ziua, cu 
de culte și instrucțiune publică va pune în curgere aju
torul de stat, ce se va cere pentru întregirea salarului 
fundamental al D-Tale, iară pân’ atunci D-Ta vei bene
ficiă de emolumentele, ce ai primit până aci dela Con- 
sistor ca profesoară provizorie la școala de sub întrebare.

Totodată prin aceasta Ți-se impune obligamentul de 
a propune la școala noastră civilă de fete până la maximul
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Ven. Consistor!
Primind decretul consistorial de sub Nr. 6609/1913, 

am onoare a aduce la cunoștință, că nu sunt mulțumită cu 
felul de rezolvare a cauzei mele; de aceea apelez din ur
mătoarele motive:

1. De peste zece ani am fost ținută, până mai alaltă
ieri, în condiții de profesoară provizoară și cu salar profe
soral de 1000 cor., fără alt beneficiu legal, fără bani de 
cortel și cvincvenale, și în situația, că nu am putut nici să 
mă înscriu la fondul de penzie al statului, fiind profesoară 
provizoră. La starea de provizoriat, și încă în condiții atât 
de umilitoare și de-o durată așa de lungă, nu am fost vi
novată, cu nimic. Prin urmare să supoarte Ven. Consistor 
toate urmările materiale, păgubicioase pentru mine, cari s’ar 
ivi pe urma neobișnuit de lungului provizoriat, deoarece 
prin ordinul ministerial Nr. 15.345 din 1891, prin care se 
interpretează provizoriatul tocmai în spiritul legilor de stat 
XXXVIII din 1868 și XXXII din 1875, se spune apriat, că 
provizoriatul mai lung de un an e contrar spiritului legilor 
citate și spiritului de umanitate. De aceea se adauge în 
ordin, că provizorii sunt a se considera, după un an 
de provizoriat, ca definitivi chiar și dacă nu s’ar fi 
enunțat definitivarea în toată forma.

2. Prin ținerea mea, în atari condiții de provizoriat, 
am suferit colosale perderi materiale, pentru cari nu-mi pu
neți în prospect nici o rebonificare ; din contră cereri ne
numărate, cari V’am adresat pentru regularea situației mele 
de drept și de beneficiu, unele au fost respinse, iar altele 
zac nerezolvate la Ven. Consistor.

de 24 ore pe săptămână studiile, pe cari Ți-le va indică 
direcțiunea școalei cu posibilă considerare la specialitatea 
D-Tale.

Față de eventualitatea prevăzută în p. 3. din concurs, 
referitor la profesoarele fără familie, Consistorul își rezervă 
dreptul a reveni în caz de actualitate.

Arad, din ședința plenară a Consistorului gr.-or. român 
ținută în 22 noemvrie (5 decemvrie) 1913.

loan I. Papp m. p.
Episcop.

j ,
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3. Față cu concursul, publicat pe catedra mea în al 
unsprezecelea an de funcțiune, mi-am exprimat rezervele, 
pentrucă el putea să însemne primejduirea drepturilor mele 
câștigate prin serviciul lung de zece ani plini de mizerie. 
De aceea V’am cerut alta modalitate de soluție, decât cea 
a alegerii, — dar nu ați cercat alta soluție. După informa
țiile mele am temeri juste, că aleasă fiind la 22 nov. (5 
dec.) 1913, numai dela acest dat pot contă la recunoașterea 
titlului de drept la clasele superioare de salar, statorite în 
ordinul ministerial Nr. 85.400 din 1912, cari ameliorări de 
altfel vin în contul guvernului, nu în al diecezei. — Dar 
am temeri juste și în aceea privință, că aleasă fiind numai 
la datul sus arătat, chiar și titlul la posibilitatea de penzio- 
nare mi-se va socoti numai dela datul alegerii respective 
întăririi mele, și nu dela începutul serviciului meu; —ceeace 
ar fi cea mai colosală și nemeritată lovitură după mizeria, 
în care fiind, am adus servicii prețioase școalei de fete și 
ca profesoară și ca directoara ei.

4. Salarul fundamental, statorit prin concurs și decret 
în suma de 2000 cor., încă nu e suficient pentru o regulare 
cinstită, și mai ales nu, când e vorba de a primi dieceza 
și ajutor de stat, și când pentru bărbați1) s’au statorit prin 
concurse la aceeași școală, salare extraordinare, de câte 
2400 respective 2600 2) cor. Pe ce bază? Pentru cari mo
tive? Răsplătiți oare serviciile reale, ce ar puteă fi aduse 
învățământului și educației femeești, sau răsplătiți alte oare- 
cari atribuții? Și întreb și aceea: cu cât pot să fie mai 
prețioase și mai reale serviciile unor bărbați, când e vorba 
de instrucție și educație femeiușcă, decât munca femeilor? 
Atari deosebiri — neuzitate la nici o școală cu corp di
dactic mixt, nici în caz de cvalificație mai superioară —

*) Notă posterioară scriptului: Nicăiri, bărbații n’au, fată de 
femei, privilegii de dotațte, când servesc la acelaș institut, ci-s dotați 
la fel.

Cvalificația superioară încă nu se plătește separat. Sunt foarte 
multi profesori cu pregătiri medii, aplicați pe’la școale civile, dar cu 
dota{ie pentru școale civile și nu pentru școale medii.

Aceasta practică se urmează și la școalele statului, nu numai la 
cele comunale ori confesionale (Vezi: toate concursele din „Hivatalos 
Kozlony). Numai la noi se face deosebire de gen si de cvalificație 
când e vorba de salarizare

2) Notă posterioară: Și iarăși numai la noi — și numai când e 
vorba de bărbați - ■ se fac salare începătoare mai bune decât la stat 

e confesiuni, cari dau salare începătoare pentru definitivi, de 
cate 2000 cor. numai! (Vezi concursele de-arândul în „Hiv. Kozlony").
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jignesc până în adânc simțul oricărui om, mai ales pe al 
meu, care mi-am pus, și încă cu succese apreciate, toate 
puterile mele în serviciul școalei noastre — pentru 1000 
coroane la an. ’ -

5. Banii de cartel, asigurați prin concurs și prin de
cret sunt sub orice minim, legal. O învățătoare de azil din 
Arad, nu are numai 400 cor. pentru cortel, cât mi-se oferă 
mie, ci legea îi dă drept la mai mult (480 cor.). Iar dacă 
eu nu mă pot momentan provocă în cazul meu la vre-o 
lege, urmează oare, că eu pot fi recompenzată pentru cortel 
cu o sumă sub minimul relutului unei învățătoare de azil, 
dela care până la mine sunt două trepte de’ cvalificație su
perioară ?

6. Cvincvenalele, ce e drept, le-ați votat, dar pe trecut 
nu; pe viitor, iarăși, nu știu de când mi-se vor plăti. Lic- 
vidarea acestora nu putea fi făcută pendentă dela ajutorul 
sperativ dela stat, deoarece statul nu se angajează la cvin- 
cvenale. Iar mai departe, în alte cazuri, ca al meu, ați lic- 
vidat cvincvenalele retrograde profesorilor dela celalalt institut 
diecezan. Cu ce să fi meritat eu oare aceasta deosebire de 
tratament?

7. Decretul din chestiune mai are și acel cusur mo
ral, că, în vremece zice că mă definitizează pe baza unui 
concurs, în care n’a fost vorbă de eventualitatea suspendării 
unei cvote de beneficiu, și de a condiționâ plătirea acelei 
cvote (de salar, a cvincvenalelor și a banilor de cortel) 
dela acordarea ori neacordarea ajutorului de stat, totuși 
mi-se asigură, pe timp nedeterminat și neprevăzut, iarăși 
numai o mie de coroane, cași când eram „provizoră". Dar 
e fatală pentru mine, și nedreaptă, ținerea în suspenz a 
unei cvote de dotație, și încă a unor atari poziții, cu cari 
nu are de a face nimic acordarea ori neacordarea ajutoru
lui de stat, deoarece nu statul are a le acoperi. între atari 
împrejurări am dreptul să mă întreb : care este avantajul 
meu de a fi „definitivă" și cu 1000 cor. față de când eram 
numai „provizoră“ cu acelaș salar?

8. Când ați statorit obiectele de învățământ pentru 
afirmativa catedră pentru mine, s’a făcut iarăși niște greșeli 
mari, nu zic: din intenție, ci din neorientare. Atunci ați 
petdut total din vedere sistemul de cvalificație pentru școale 
civile, care este normat prin regulament de stat. Nrul aceluia



5

I

I

nu-l știu cu graba, dar el există,1) și numai sistemul acolo 
statorit putea servi de cinozură, dacă aveați de gând să 
reflectați la noi, profesoarele provizoare dela școală, toate cva- 
lificate după acel sistem. — Perzând-o aceasta împrejurare 
din vedere, economia, care aparține ramului de cvalificație 
din științele naturale-matematice, ați băgat-o la catedra ofe
rită mie.’ Pentru o catedră astfel sistemizată, însă nu pot 
oferi cvalificație suficientă, deși v’am prezentat la vremea 
sa două diplome pentru scoale civile. De aceea Vi-o declar 
cu toată supunerea, că nil voiu putea recunoaște nici odată 
obligamentul de a propune studii, cari nu cad în sfera cva- 
lificației mele. Peste asemenea experimente am trecut — 
datoria aceasta am împlinit-o din destul — când, între stă
rile din trecut ale școalei noastre, am primit și atari studii, 
și încă uneori în cadrul alor câte 20 ore de prelegeri cătră 
agendele de directoară ale școalei în curs de 6 ani trecuți.

9. Prin concurs și prin decret s’a statorit un neobișnuit 
de mare număr de oare de prelegere: 24 la săptămână. 
Aceasta dispoziție e în contra ordnațiunei ministeriale Nr. 
40.863 din 1900, care pentru caz ca al meu, prevede maxi
mal de 22 ore, iar orice plus peste aceasta cifră este a se 
remunera separat. Eu nu contez la atari remunerații. Cer 
însă reducerea cifrei cel mult la 20, cu atât mai vârtos, că 
după cum v’am arătat în acte oficiale de pe când eram 
directoară, la alte școale nu se obicinuiește nici cifra de 20 
ore, ci praxa desvoltată dela 1900 încoaci e pentru redu
cerea sub 20 oare. Chiar și față de mine a procedat Ven. 
Cons. cu o atare umanitate, că m’a remunerat separat pentru 
orele propuse peste cifra de 20. Aceasta a fost prin anii 
1905/6 ori 1906/7.

10. Deși la începutul decretului se spun studiile, pe cari 
voiu fi îndatorată să le propun, totuși mai jos Ven. Cons. 
mă pune la discreția Direcțiunei școalei, fiind aceasta în 
drept a-mi „indică" studiile „numai cu posibilă conziderare 
la specialitatea" mea. Aceasta duplicitate n’are nici un motiv 
moral, dar nici de ordine în școală. Ven. Consistor trebuia 
să afle, că în aceasta materie are deja dispoziții concrete în 
Regulamentul școlar, pe care eu l-am propus spre aprobare 
și l-ați și aprobat. Acolo e prevăzuta ordinea — întemeiată 
pe experințele dela școala noastră, care a trecut prin multe

9 Vezi: Regulamentul minist. Nr. 13.071/1893.
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și fatale sguduiri, tocmai pentrucă nu a fost limitat dreptul 
celor mai mari, — ca studiile să se împartă, nu excluziv 
prin direcțiune, care nu-și poate însuși toată înțelepciunea, 
ci din conzultație cu colegiul profesoral, rămânând persoanei 
nedreptățite dreptul de recurs la Ven. Cons. Prin proce
dura nouă, deosebitoare de regulamentul existent, justificat 

* în acest punct prin praxă și experiențe, — mă tem, că se 
va da anză la nemulțumiri, cari, har Domnului, au încetat 
decând ținem între altele și la aceasta dispoziție din Re
gulamentul existent și aprobat al școalei.

11. Față cu îndatorirea, de-a trebui poate cândva să 
întru în internat, ca profesoară internă — rugându-mă lui 
Dzeu să-mi țină pe ai mei, observ, că și aceasta datorie 
mi-am achitat-o, și Vă rog frumos, să mă dispenzați și nu
mai de a gândi la acest nou și nemăgulitor prospect de 
obligament.

Ven. Consistat!
Mi-am lăsat, în urma concursului din 1900 de stipen- 

diare, al D-Voastre, postul definitiv și bine salarizat, ce-1 
aveam la școala din Săliștea-Sibiiului.

In chipul acesta am perdut, pe lângă sume însemnate, 
si dreptul la fondul de penzie al statului pe timpul serviciu- 
fui de mai nainte de stipendiare; iar sub durata stipendierii 
— când am primit d’abia 1000 cor. — am perdut 3 ani, 
pe cari în alte împrejurări i-aș fi putut valoră la fondul de 
penzie al statului.

Iar ajunsă acasă, cu două diplome pentru școale civile 
de fete, am întrat la plată de 1000 cor., și tot cu atâta stau 
acum în al unsprezecelen an. Ba între împrejurările de pro
vizorat nu m’am putut, nici până azi, înscrie la fondul de pen
zie. Veți admite, deci, că am fost ținută în mizerie și în 
umilire peste zece ani ca provizoară; și văd, că aceasta 
este soartea ce mi-o asigurați și pe mai departe, fără s’o 
fi meritat cu ceva.

Sper, că dacă Vă veți da samă, nu numai din punct 
de vedere legal — formalistic, ci mai ales din cel moral și uma
nitar — cari conziderații mai ales în biserică nu pot să fie 

■suprimate, — veți află, că mi-ați făcut cea mai mare ne
dreptate ce i-se poate întâmplă unei ființe omenești.
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Arad, la 31 decemvrie n. 1913.

I

X.

Octavia Ciuhandu 
profesoară.

De aceea Vă rog, ca ori să reparați toate aceste ne
dreptăți, cu cari am fost tractată peste zece ani fără de 
nici o vină a mea și să regulați conzecvențele materiale 
ale acestor stări nedrepte; — ori dacă nu, să promovați a- 
ceasta apelată a mea la locul competent.

. ' I •

Adaug, că, întrucât mu mi s’ar regulă în mod drept 
aceasta cauză, atât pe trecut cât și pe viitor, voiu fi silită 
să fac — ceeace n’am făcut în zece ani de așteptare și de 
răbdare — să mă adresez și altor foruri.

!/■

re
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