DIN ISTORICUL

INSTITUŢIILOR CULTURAL-NAŢIONALE

SALAJENE
-

REUNIUNEA FEMEILOR ROMANE SALAJENE -

Sălajului, un rol impoMant a jucat, alături de
al ASTREI şi Reuniunea Invăţătorilor Români
Sălăjeni, Reuniunea Femeilor Române Sălăjene. Reuniunea nu a fost o
apariţie întîmplătoare, ci avea ca scop „înaintarea înveţiamentu1lui poporalu şi a industriei de casă cu deosebită privire la secsulu femeescu
din comitatulu Selagiului" 1 . In şedinţa constitutivă din 18 noiembrie
1881, ţinută la Şimleu-Silvaniei, au fost aleşi 13 membri fondatori, precum ş\ 37 membri ordinari. Tot cu acest prilej2, au fost aleşi membri ordinari George Bariţiu şi Iosif Vulcan.
1n anii care s-au scurs pînă la izbucnirea primului război mondial,
membrele Reuniunii au desfăşurat o bogată şi rodnică activitate cultural-educativă, pe linia învăţămîntului casnic, luînd
parte, în acelaşi
timp, la marile manifestări naţionale organizate în Sălaj şi în cuprinsul
Transilvaniei. Spaţiul tipografic nu ne permite să descriem întreaga
gamă de activităţi desfăşurate în această perioadă.
Ne mărginim să
amintim doar cîteva.
Una dintre cele mai importante a fost înfiinţarea la Şimleu-Silva
niei a Şcolii de fote (1888). In documentul adresat forurilor şcolare superioare de la Budapesta, la 8 septembrie 1888, se arăta: „ ... această
şcoală are să fie a susnumitei Reuniuni, cu caracter public, cu limba de
propunere românească, corespunzînd întru toate cerinţelor legei despre
instrucţiunea publică ... că gradul ei va fi: şcoală elementară de fetiţe,
cu 6 clase şi cu una învăţătoare ... că spre acest scop e închiriat un edificiu corespunzător în centrul oraşului. .. 113 • Este de la sine înţeles că au
fost întimpinate greutăţi4, în acest sens, amintim faptul că deschiderea
cursuri•lor s-a putut realiza abia după un an (1889).

Jn peisajul spiritual al

Despărţămîntul sălăjean

Statutele Reuniunei Femeilor Române Sălăjene, Gherla 1881, p. 3, adoptate
la 20 ianuarie 1881.
~ Aug. Vic"aş, XXV de ani
din viaţa Reuniunii Femeilor Române Să
lăjene, Şimleu-Silvaniei, 1906, p. 10-11.
~ Idem, p. 91.
• Privitor la aceasta, în apelul din 10 iunie 1906 a R.F.R.S. către cea braşo
1

în

conferinţa ţinută

veană se arăta: „Deşi cu puteri modeste, dar in acest pătrar de veac, Reuniunea
noastră a năzuit a se apropia tot mai mult de ziua propusă şi, infiinţind şcoala
sa de fete la Şimleu, pe care o susţinem cu mari jertfe, a pus fundamentul acelui
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un alt moment de referinţă în activitatea desfăşurată a fost materializat în legăturile cu bardul de la Mirceşti. În anul 1878, la Montpellier, poezia lui Vasile Alecsandri, „Ginta latină" a fost premiată. Cu
prilejul anului nou, 1884, femeile române sălăjene îl felicită pe marele
poet, trimiţîndu-i cadou un frumos covor lucrat de ele. In răspunsul său
din 6/18 ianuarie 1884, poetul Alecsandri, numindu-le „bune patrioate''
scria: „Damele Române din Sălagiu, gîndindu-se la mine cu ocaziunea
anului nou şi trimiţîndu-mi admirabila lucrare de urtă eşită din mîinile lor
măestre, mi-au umplut inima de bucurie ... Mult încîntătoarea D-voastră
ofrandă o consider ca una din cele mai dulci comori ce am norocul de a
cîştiga în cariera mea de poet" 5 • Cu această -0cazie, poetul le trimitea colecţia întreagă a operelor sale. Acest episod confirmă, încă o dată, trăi
nicia legăturilor spirituale - ceJ.e de sînge existînd dintotdeauna - care
existau între românii de pe ambele versante ale Carpaţilor. De asemenea, Reuniunea Femeilor Române Sălăjene a militat consecvent pentru
strîngerea 1legăturilor culturale şi cu alte personalităţi de seamă ale naţiunii române (Iosif Vulcan, George Bariţiu).
In colaborare cu despărţămîntul Sălaj al Astrei şi cu Reuniunea
Invăţătorilor Români Sălăjeni, femeile române au organizat numeroase
acţiuni culturale, organizînd expoziţii (cea mai importantă fiind participarea la Expoziţia Generală Română din 1906); au adunat fonduri pentru un teatru românesc, ajutoare pentru elevi. Din şirul lung al acţiunil-0r
de interes cultura1l-naţional reţine, de asemenea, atenţia, susţinerea în
1892 a cerinţelor exprimate în memorandumul dus împăratului la
Viena 6 • Reuniunea a luat parte direct la organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale organizate la Şimleu-Silvaniei de către Astra transilvăneană (1878, 1908), şi Societatea pentru Fond de Teatru Român (1901).
In fiecare an, Reuniunea îşi ţinea adunările sale generale în diferite
localităţi o.1ie judeţului Sălaj, înscriind la ordinea de zi „probleme esenţiale(' cum ar fi: „dreptul la limba română, înfiinţarea de şcoli româneşti pentru fete, organizarea serbărilor naţionale cu recitări din literatura întregii ţări. .. "'.
La jubileul de 25 de ani (1906) de la înfiinţarea sa, Augustin Vicaş,
secretarul de atunci al Reuniunii, a scos o carte intitulată: „XXV de ani
din viaţa Reuniunii Femeilor Române Sălăjene". Cartea a apărut în condiţii grafice exceilente la Institutul tipografic şi de editură Victoria (proprietar Ioan P. Lazăr) din Şimleu-Silvaniei. Cu acest prilej, au fost organizate mari manifestări. Bilanţul activităţii Reuniunii în cei 25 de ani
măreţ sariduar · riaţiorial
din Sălaj şi prin aceasta

care ar.e menirea de a cultiva şi lumina femeia română
de a da naţiunii noastre tot atîtea mame bune şi vrednice
de scumpul nume de român·• fAth. Stat Braşov, Fond Reuniunile Femeilor Române,
mapa 49., act 6485/1906; apud. Unirea Transilvaniei cu România, Bucureşti 1972,
ed. II, p. 395., nota 402).
5 Aug. Vicaş, XXV de ani·:. p. 17.
6 V.
Vetişanu, Reuniunea Femeilor Române Sălăjenc, în Năzuinţa, Zalău,
III, nr. III difr 14. februa:-ie 1970.
1

Ibidem,
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de activitate sînt foarte plastic surprinse în paginile cărţii: „Dacă aruncăm o reprivire scurtă asupra activităţii de 25 de ani a reuniunei ni-să
umple inima de bucurie, văzîncl exemplul frumos de sîrguinţă - ca de
albină a societăţii române să~ăgiene, desfăşurat sub scutul reuniunei,
pentru ridicarea culturei femeiei române sălăgiene" 8 •
După memorabilul act săvîrşit la A•lba-Iulia în 1 decembrie 1918
- R.F.R.S. a avut şi ea delegat cu drept de vot în persoana Corneliei
Maniu, în noile condiţii create de realizarea unităţii naţionale a tuturor
românilor, R.F.R.S. şi-a continuat şi extins activitatea ~ultural-naţio:ia
lă, socială şi de caritate, cu rezultate demne de a fi consemnate. Afirmăm aceasta, pentru a sublinia încă o dată urmările benefice ale Uniri_i
asupra activităţii tuturor asociaţiilor cu caracter cultural-naţional din
Transilvania. Unirea a marcat şi victoria luptei de patru decenii a
R.F.R.S. în direcţia emancipării naţionale, sociale şi spirituale a femeilor
sălăjene.

Amintim aici, că în perioada dintre 1 decembrie 1918 şi 17 aprilie
1919, fruntaşele Reuniunii au adus contribuţie preţioasă la împlinirea, cu
un ceas mai devreme, a idealului pentru care luptaseră de la înfiinţare.
1n ziua de 17 aprilie 1919, ostaşii armatei române eliberatoare au intrat
în Şimleu, punînd capăt unei situaţii tulburi, nefireşti, generată de stabilirea liniei demarcaţionale provizorii chiar în inima Sălajului (linia
trecea prin Băseşti - Chilioara - Hereclean - Panic - Aghireş - Şe
redei Pria), lăsînd sub stăpînire străină Şimleu-Silvaniei 9 , centrul
vieţii culturale româneşti din zonă. E suficient să amintim că Clara Maniu, mama, preşedintelui Consiliului Dirigent, prima preşedintă a R.F.S.R.,
a fost arestată şi deţinută '1a Budapesta, ca măsură de intimidare a elementului românesc majoritart 0 •
1n fotografia de grup care imortalizează momentul intrării trupelor
române în Şimleu, în primele rînduri ale mulţimii care îşi manifesta entuzinsmul şi admiraţia faţă de bravii eliberatori, sînt membrele R.F.RS.,
ceea ce arată, concludent, importantul rol naţional-spiritual jucat de
această asociaţie.

Anal:zînd activitatea R.F.R.S., în perioada interbelică, e necesar să
trecem în revistă cîteva schimbări statutare. E de reţinut, în primuil
rînd, că Reuniunea care, pînă la Unire, avea un caracter local, înţele
gînd zona Şimleului, după Unire ea a căpătat un caracter judeţean prin
înfiinţarea unor subcomitete (secţiuni) în plasele Zalău, Tăşnad, CehuSilvaniei, Jibou, Crasna şi Carei - conform hotărîrii celei de-a 36-a adunări generale, din 18 februarie 1923, desfăşurate la Şimleu, în localul
Casinei române, sub preşedinţia Elenei Gheţie 11 • Respectiva hotărîre
conţinea şi o a•ltă măsură organizatorică importantă: desfăşurarea aduAug. Vicaş, XXV dP ani .. _ p. 86-87.
C. Grad, în Acta MP, 5, 1981, p. 507-555.
1 C_ Mcseşianu, Un epizod al ostatecilor, Şimleu, 19:32, p. 26-29: vezi 0i
Meseşul, Zalău, V, nr. :lo-:n din 8 august 1929.
11 GazC'ta de Duminică, Şimleu-Silvaniei, IV, nr. 8 din 24 februarie 1923.
6
9

°
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nărilor generale anuale în diferite localităţi din judeţ, ceea ce constituia
un bun prilej de propagandă şi receptare a ideilor avansate de Reuniune,
în toate colţurile judeţului Sălaj.
Menţionăm că, începînd din 1925, cînd adunarea generală a R.F.R.S.
s-a desfăşurat la Zalău, filiala din capitala judeţului a desfăşurat o bogată activitate, în strînsă colaborare cu despărţămîntul local al Astrei,
aflat sub conducerea inimosului om de cuhuTă sălăjean, Leontin Ghergariu.
Dealtfel, în perioada interbelică, R.F.R.S., ca colaboratoare a Astrei, şi-a desfăşurat acţiunile cultural-naţionale sub semnul înnoirii spirituale româneşti, obiectiv urmărit cu tenacitate şi consecvenţă de asociaţie. Nu întîmplător, activităţile cu caracter cultural-naţional :la Şimleu
se desfăşurau în localul Astrei, care punea la dispoziţia membrelor
R.F.R.S. fondul de carte şi reviste din dotare, precum şi cele două publicaţii sălăjene cu caracter cultural Gazeta de Duminică şi Meseşul iar Alexandru Aciu, preşedintele secţiunii Astra din Şimleu, era şi consilier al R.F.R.S. In întreaga perioadă interbelică, Astra şi R.F.R.S. au
intensificat apelurile pentru coeziunea tuturor românilor în acţiunile
cultural-naţionale, deplîngînd politicianismul ce infestase mediile inte]pctuale şi acţiona ca un dizolvant a1l eforturilor de ridicare culturală a
acestei zone 12 • Apelurile - aflăm din presa judeţeană - n-au rămas
fără ecou. Intr-un articol publicat în Meseşul, Nicolae Nistor remarca:
„Femeile din judeţul nostru îşi string rîndurile şi voiesc să-şi întindă
activitatea lor binefăcătoare şi educativă asupra întregului judeţ. Mină
în mină cu celelalte societăţi culturale vor lucra pentru ridicarea nivelului cultural al femeii şi pentru îndreptarea moravurilor din societatea
noastră. Ea femeia - va fi în viitor păzitoarea întregului patrimoniu moştenit de la strămoşii noştri şi depozitat în limbă, obiceiuri, port,
lucruri de mină şi jocuri. Tot această societate va ajuta - după putinţă elevele orfane înscrise la diferite şcoli 1 3. Rezultă, credem, cu suficientă claritate, obiectivele statutare ale R.F.R.S. în această perioadă.
Dacă înainte de Unire, Reuniunea a avut un rol esenţial în sprijinirea dezvoltării învăţămîntului românesc pentru fete, sugrumat de legea Aponyi - sprijin materializat în întreţinerea, pînă în 1915, a Şcolii
de fete din Şimleu - după Unire, cînd învăţămîntul românesc a beneficiat de un cadru instituţional adecvat, Reuniunea şi-a axat activitatea,
cu prioritate, în domeniul carităţii publice: ocrotirea orfanilor şi a vă
duvelor, înfiinţarea de orfelinate, asistenţă sanitară, ajutorarea sinistraţilor, etc. De asemenea, se organizau „expoziţii de copii mici" la sate. In
afară de premierea mamelor, care-şi prezentau copiii mai bine îngrijiţi,
medicii aveau ocazia să consulte un număr mare de copii, în condiţiile
cînd asistenţa sanitară era deficitară sub aspectul dotării şi al număru
lui de medici. Se dădeau cu acest prilej, sfaturi, reţete şi se combăteau
12

Idem, XI, nr. 49-50 din 14 decembrie 1930.
I, nr. 24 din 17 iulie 1925.

13 Meseşul,
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superstiţiile care, mai ales în mediul rural, proliferau nestingerite. Pe·
aceeaşi linie, milita R.F.R.S. pentru activizarea misiunii civice a şcolii,
prin intensificarea acţiunilor publice cu femeile: lecturi morale, sfaturi
pentru îngrijirea şi creşterea copiilor, cu'1tivarea gustului estetic în îmbrăcăminte, etc. 14.

La capitolul probleme organizatorice amintim, aici, şi numele membrelor R.F.R.S., care au îndeplinit funcţia de prezidente ale Reuniunii:
Clara Maniu (1881-1897); Maria Cosma (1897-1910);
Emilia Pop
(1910-1919); Elena Gheţie (1919-1923); Adela Meseşian (1923-1924);
Elena Aciu (1924-1932); Valeria Căpîlnaş (1933-1936); Victoria Sabo
(1936-1940). Dintre membrele cu o susţinută activitate remarcăm pe
Emilia Pop n. Mărcuş, Victoria Vicaş, Eugenia Barbo'1oviciu, Eliza Cocian, Livia Ghiurco, Cornelia Maniu, Volumnia Gheţie, Irina Tarţia,
Laura Pop etc.
Pentru educaţia culturală a femeii sălăjene, Reuniunea a participat
la toate acţiunile cu caracter naţional-cultural desfăşurate în judeţ: adunarea generală a Astrei la Zalău în 1926, manifestaţia antirevizionistă
din mai 1933 de la Zalău, dezvelirea unor monumente închinate eroilor
neamU'lui la Nadişul-Român, Crasna, Jibou, Zalău, Guruslău şi alte localităţi.

Sub directa îndrumare a R.F.R.S. se afla şi tinerimea universitară a
studenţilor sălăjeni care-şi desfăşura activităţile specifice în localul şi
cu mijloacele materiale ale Reuniunii.
Dotarea materială a Reuniunii s-a concretizat în crearea unui fond
propriu de aproape un milion de lei, constînd din: edificiul R.F.R.S., acţiuni la băncile săilăjene, biblioteca, fondurile „Gavril Trifu'', „Cornelia
Maniu", „Vasile Pop" şi „Emilia Mărcuş" 1 s, etc. Biblioteca număra
aproape 1000 volume, toate fiind donaţii - 400 volume fiind donate în
1932 de către Iuliu Maniu, cu ocazia semicentenarului Reuniunii 16 •
La sediul Reuniunii şi în judeţ s-au susţinut de către membrii extensiunii universitare clujene, V. Bărbat, S. Dragomir, I. Agîrbiceanu,
conferinţe cu caracter patriotic-educativ, precum „Dragostea· de mamă
în poezia lui G. Coşbuc", „Dunărea", „Conştiinţa naţională", „Prefectul
Ioan Buteanu", etc.
Reprezentantele R.F.R.S. au participat la aproape toate congresele
Reuniunii Femeilor Române, prezenţa for fiind remarcabilă, aşa cum
nota Baria Baiulescu - prezidenta R.F.R. - în scrisoarea adresată
conducerii R.F.R.S.
În localităţile judeţului, membrele R.F.R.S. au susţinut prelegeri
avînd ca temă educaţia morală şi estetică. Aceluiaşi scop serveau şi piesele şcolare scrise de Elena Aciu: „Bunica", „Romana", „Din istoria nea14

Reuniunea Femeilor Române Sălăjene -

patru ani de activitate 1925-1929,..

Şimleu-Silvaniei, 1929, p. 65.
15 Gazeta de Duminică,
'6

XII, nr. 3-4-5 din 22 ianuarie 1933.
Gazeta de Duminică, VIII, nr. 43 din 30 octombrie 1927.
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mului" etc. La toate adunările populare şi la întrunirile Reuniunii, membrele R.F.R.S. erau îmbrăcate în port popular local.
Rememorînd acum - la mai bine de 100 de ani de la constituire cîteva din momentele şi acţiunile semnificative oare au marcat existenţa R.F.R.S., contribuim, credem, la o mai bună cunoaştere a istoriei
instituţiilor cultural-naţionale reprezentative din judeţul Sălaj.
CORNEL GRAD -

DORU E. GORON

1\Nt:XA:

STATUTELE REUNIUNII F&'\IEILOR ROMANE SĂLAJENE
SECŢIUNEA

Scopul Reuniunii

şi

I

mijloacele ajungerii lui

§. 1 Heuniunea va purta numirea:

„Reuniunea femeilor române sălăjene".
§. 2 Scopul Reuniunii este înaintarea invăţămintului poporal şi al industriei
tle casă cu deosebită privire la sexul femeiesc din comitatul Sălajului.
§. 3 ln adunările acestei Reuniuni sint oprite orice dezbateri asupra obiectelor religioase şi politice, incit acelea pri\•esc la prezent.
§. 4 Spre ajungerea scopului Reuniunii vor servi ca mijloace:
a). Interesele de la capitolele consacrate scopului ei de membrii Reuniunii;
b). Taxele anuale, care curg de la aceiaşi membri, precum şi darurile de la
binefăcătorii Reuniunii;
c). Foloasele şi venitul unor petreceri şi conferinţe aranjate în favoarea Reuniunii.
SECŢllTNEA

II

Constituirea Reuniunii
constă din membri fondatori şi ordinari, fără deosebire de
religie.
membri se vor provroea cu documC'ntul de legitimare.
§. 6.a). Membrul fondator al Reuniunii este tot insul, care depune Rt'Uniunii
odată pentru totdeauna suma (de) cel puţin 20 fl. v.a.
b). Membrul ordinar este, care depune Reuniunii pe fiecare an un fl. MU
odată pentru totdeauna 10 fl. v.a.
e). Membrii fondatorii şi membrii ordinari au drPpturi egalP.
§. 7. Comune, corporaţiuni şi alte persoane morale încă pot fi membrii fondatori sau ordinari ai Reuniunii, împlinind obligaţiunea din §-ul precetlent, însă
acpştia nu vor avea dreptul de a se reprezenta pi' sine în adunările Reuniunii.
§. 8. Membrii onorari se denumesc în adunarea generală pe temeiul dovedit
al unor merite ciştigate pe terenul literaturii şi instrucţiei poporale. Ei sint liberi
dl' orice taxă. Sudiţii străini (ai altor state) se pot alege de membri onorari ai
n°uniunii numai cu învoirea prealabilă a M:nisterului de lntPrne rcg.
§. 9. Reşedinţa cancelariei Reuniunii este Şimleu! Selagiului.
§. 10. Reuniunea va fi prevăzută cu un sigil, care va purta pe circumscripţie
numirea Reuniunii.

§. 5. Reuniunea

naţionalitate sau
Toţi acesti
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III

Oficialii Reuniunii
§. 11. Oficialii Reuniunii sînt:

una preşedintă,
una vicepreşedintă,
un secretar,
un bibliotecar şi arhivar,
un casier,
una controloare.
Toţi aceşti oficiali se aleg pe cite trei ani dintre membrii fondatori şi ordinari
ai Reuniunii şi anume, afară de secretar şi bibliotecar, ceilalţi dintre membrii
frmei.
Toţi aceşti oficiali pot fi realeşi.
§. 12. Oficialii Reuniunii poartă (servesc n.n.) oficiul onorar fără salar;
totu~i se concede adunării generale dreptul de a-i renumera din veniturile fondului Reuniunii după împrejurări şi anume după puterile materiale ale ei.
§. 13. Drepturile şi datoriile preşedintei sunt:
a). De a conchema adunarea generală şi a comitetului şi a purta prezidul
(a C'onduce - n.n.) întrinsek.
b). A priveghea, ca dezbaterile şi concluziile adunărilor să se ducă potrivit
sC'opului şi intereselor Reuniunii.
c). A pri veghea, ca ceilalţi oficiali ai Reuniunii să corespundă datorinţelor
lor lu acurateţe.
d). A reprezenta Reuniunea în afară în afacerile ei.
Insă afacerile prezidentei în numele Reuniunii ce ar produce obligaţii asupra
acc'steia, numai atunci vor fi obligatorii pentru Reuniune, dacă acelea au urmat
din învoirea adunării generale sau a comitetului şi dacă hîrtiile re>spective vor fi
subs:'rise pe lingă preşedintă încă şi de doi membrii ai comitetului şi contrasemnate· de secretar şi prevăzute cu sigiliul Reuniunii.
e). Preşedinta numai aşa poate a semna plăţi din banii Reuniunii dacă acelea
vor fi preliminate de adunarea generală sau de comitet, şi dacă cartea de asemnatură va fi contrasemnată de secretar.
f). Plenipotenţele sau constituţiunile de procuratori, avocaţi pentru îngrijirea afacerilor Reuniunii în partea organelor dinafară se subscriu de preşedintă pe
lin~ă contrasemnarea secretarului.
g). Asemenea se subscriu numai de preşedintă şi secretar documentele de le~itimare a mE>mbrilor, circularele şi publicaţiile precum şi procC'selC' verbale ale
a).
b).
c).
d).
e).
f).

adunării.
h). Preşedinta (se) îngrijeşte pentru executarea concluziilor adunării genC'ra!e
~i pC'ntru scontarea casei din timp în timp.
§. 14. Vicepreşedinta suplineşte preşedinta în toate drepturile şi îndatoririle
<'i l Pnform §. precedent, pe cînd aceasta este împiedicată a funcţiona.
§. 15. Secretarul e îngrijitorul sigiliului Reuniunii, duce şi contrasemneazll
procesele verbale ale adunărilor generale şi ale comitetului, face contrasemnările
prf'văzute în §. precedent punctele d. e. f, g.
§. 16. Bibliotecarul şi arhivarul îngrijesc de înregistrarea şi conservarea rechizitelor, opurilor şi a cărţilor Reuniunii. Fără concesia prealabilă a preşedintei
nu se vor da afară nimic din obiectele încredinţate lui.
§. 17. Casiera trebuie să fie cauţionată. Ea încasează banii Reuniunii, poart;l
(întocmeşte n.n.) raţiuni despre ei. Ea îngrijeşte ca taxele şi alte datorii restante ale Reuniunii să se încaseze la timpul său. Ea pregăteşte şi subştcrne raţiu

nile anuale adunării generale spre revizie, ea este responsabilă pentru casa Reuniunii.
§. 18. Controloarea are (dreptul) de a contrasemna toate actele de raţiuni şi
cont:·olează averea Reuniunii şi manipularea ei.

43 - Acta Mvsei Porolissensis -
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SECŢIUNEA

Adunarea

IV

generală

ţine în fiecare an una adunare generală şi, de vor cere
mai multe.
§. 20. Adunarea generală va consta din membrii fondatori şi ordinari cu
vot decisiv. Membrii onorari au voie a intra în adunare cu vot consultativ.
Conchemarea adunării se va publica în unul sau mai multe jurnale din
patrie şi după împrejurări membrii fondatori şi ordinari se vor chema şi deosebit.
Timpul şi locul adunării generale ordinare pentru cea mai de-aproape sesiune se defige (stabileşte - n.n.) prin adunarea generală precedentă, iar a celei
extraordinare prin preşedintă.
§. 21. In adunarea generală numai acei membri fondatori şi ordinari au
vot care se înfăţişează în persoană.
§. 22. Adunarea generală:
a). Alege prin majoritatea voturilor din sinul său pe oficialii Reuniunii;
b). Alege din sinul său dintre membri femei un comitet statatoriu din 6
membri ordinari şi 3 supleanţi. Oficialii Reuniunii afară de preşedintă, vicep1·eşedintă şi secretar, pentru care se observă dispoziţiunile §. 13 punctul a, 14 şi 15
care şi fără alegeri deosebită, ca atare au vot în adunările comitetului, numai
dacă prin adunarea generală sînt aleşi de atare;
c). Consemnează principiile conducătoare Ia înaintarea scopului Reuniunii şi.
administrarea averii ei;
d). Decide despre primirea membrilor;
e). Examinează raţiunile anuale;
f). Prelimină cheltuielile Reuniunii pc anul viitor şi împuternicesc pe comitet
pentru efectuarea lor;
g). Decide suma de ajutorare, premii şi stipendii pentru şcoli, şcolăriţe. şi
pentru industria de casă;
h). Decide şi prefige (stabileşte - n.n.) asupra remunerării şi sumei de remuneraţie pentru oficialii Reuniunii;
i). Prefige timpul şi locul adunării generale ordinare cele mai apropiate.
Toate acestea prin majoritatea voturilor.
§. 23. Adunarea generală poate propune modificări în statute, însă acesta numai prin voturile 2/3 părţi a membrilor prezenţi şi modificările propuse num,'.li
atunci vor avea valoare, dacă acelea vor cîştiga înalta aprobare. Insă scopul şi
caracterul Reuniunii nu va putea deveni obiect al dezbaterilor şi al concluziilm·
adunării sub nici o condiţie.
§. 24. Concluziile adunării generale numai atunci vor avea putere legală, dacă
adunarea a fost conchemată conform §. 20 cel puţin cu 15 zile mai înainte şi
afară de preşedintă şi secretar au participat în sesiunea adunării generale~ cel
puţin 10 din membrii fondatori şi ordinari.
§. 25. Reuniunea va avea fond de rezervă neatingător care se formează din
capitolele constituite de membrii fondatori şi din a 10-a parte a taxelor anuale şi
a interl'selor fondului de rezervă. Celelalte 9 părţi din taxe şi interesele fondului
de rezervă, precum şi darurile şi alte venituri ale Reuniunii se vor întrebuinţa în
fiecare an spre promovarea scopului Reuniunii.
§. 26. Adunarea generală decide prin majoritatea voturilor, iar dacă voturile·
sînt împărţite în mod egal, atunci prin voturile acelor la care s-a adăugat pre-

§. 19. Reuniunea va

împrejurările,

şedinta.

§. 27. Dacă Ia adunarea generală lipseşte preşedinta, pentru conducerea consultărilor

se alege una preşedintă ad-hoc, care pentru acea adunarea generală aretoate dn'pturile şi datoriile preşedintei.
§. 28. Procesele verbale ale adunărilor generale se autentifică prin comisia
de 3 aleasă spre acest scop din sinul adunirii.
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V

Comitetul Reuniunii
§. 29. Adunarea generală (se) îngrijeşte de agendele curente al ·neunlunll din
~edin1.ă

în
form §. 22.

şedinţă,

pe cind ea nu e

adunată,

prin un comitet al Reuniunii con-

§. 30. Comitetul se alege prin adunarea generală pe cite 3 ani. Membrii comitetului pot fi realeşi.
§. 31. Comitetul va ţine de regulă tot la 6 luni cite o şedinţă regulată ln
<·azuri urgente şi mai adeseori.
Şedinţa comitetului se convoacă prin preşedintă, şi in absenţa acesteia prin
vicepreşedintă, care totodată duc (conduc n.n.) şi prezidiul in şedinţă. Lipsind
(atit) preşedintă cit şi vicepreşedinta, se alege pentru şedinţa respectivi una
preşt'dintă ad-hoc dintre membrele de faţă.
§. 32. Deciziile comitetului numai atunci au valoare, dacă afară de preşedintă
şi Sf c retar au luat pare cel puţin 3 membri. Comitetul încă decide după majo1·itatl'ii voturilor membrilor prezenţi.
Membrii supleanţi au vot decisiv numai dacă din şedinţă lipseşte vreun
membru regulat.
§. 3:1. Datorinţele şi drepturile comitetului sînt:
a). A decide asupra reclamaţiunilor membrilor Reuniunii contra oficialilor
ei iscate din calitatea lor de membri ai Reuniunii. Oficialii acuzaţi nu pot lua
parte in acele şedinţe pînă cînd nu li se pertractează cauza.
ln contra deciziilor comitetului este recursul deschis contra adunării generale.
b). Va îngriji pentru încasarea taxelor de membrii şi de adunarea de ajutoare pentru scopul Reuniunii.
c). va îngriji şi va da voie preşedintei pentru acoperirea din casa Reuniunii
a spt'selor curente preliminare.
d). Va priveghea (supraveghea - n.n.) şi din parte ca afacerile oficialilor
să se efectueze cu acurateţe şi corespunzător scopului Reuniunii.
§. 34. Procesele verbale ale şedinţelor comitetului se autentifică prin o comisii· de 3 aleasă spre acest scop din şedinţă în şedinţă.
§. 35. Limbă oficială a Reuniunii în toate afacerile ei va fi cea română,
membrilor necunoscători de limba română li este iertat în adunări a se servi
şi de altă limbă.

SECŢIUNEA

Determinaţiuni

VII

generale

§. 36. Datoriile şi drepturile membrilor fondatori şi ordinari sînt ca să se

conluc~e
adunănle

din toate puterile spre sprijinirea şi înaintarea scopului Reuniunii; în
generale pot face propuneri pentru înaintarea scopului Reuniu1J,ii; şi au
vot decisiv în adunările generale conform § 20, 21.
§. 37. Fiecare membru încetează de a fi membru al Reuniunii:
.a). Prin moarte,
.b). Prin retragere voluntară,
.r·). Dacă încetează a plăti taxele anuale,
d). Dacă se va decide prin decizia adunării generale.
Excluderea se poate decide numai prin 2/3 părţi a voturilor membrilor pre-

zenţi.

§. 38. Dizolvarea Reuniunii se poate decide singur în adunarea generală conanume spre acest scop cu 3/4 părţi din voturile membrilor prezenţi. Afară

chemată
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de acest caz Reuniunea se va privi dizolvată cind membrii ei fondatori şi ordinari
ar deveni la un număr numai de 10.
In acest caz averea Reuniunii va trece în posesia Asociaţiei transilvane pentru
literatura română şi cultura poporului român, care această avere o va intrebuinta
pentru ajutorarea şcoalelor române confesionale din comitatul Sălaj cu deosebită
consideraţie la şcoalele de fetiţe.
§. 39. Deciziile adunărilor generale, cari ar ţine la modificarea statutelo1·,
dizolvarea Reui;iunii, şi atunci dispunerea despre averea Reuniunii, nu se vor
putea efectua pmă după aprobare din partea înaltului Minister de interne reg. u.
§. 40. Reuniunea nu se poate abate de la scopul ei prescris şi circumscris în
§. 2, şi dacă s-ar abate sau ar urma o procedură, prin care ar vătăma interesul
statului, sau ar periclita averea Reuniunii sau a membrilor ei, regimul este îndreptăţit sistînd lucrările Reuniunii - a ordona cercetare, şi după rezultatul
cercetării a se desfiinţa cu totul Reuniunea.
Primite în conferinţa femeilor române sălăjene \inu tă la 20 ianuarie l!Hl l în
Şimleu Selajului.
Maria Cosma m.p.
preşedintă

31. 246

szăm

Lătta

a magyar kiralyi belligyminiskr.
Budapesten 1881 junius h6 2G-en.
A minister helyett
PRONAY S. K.
allamtitkar

(L.S.)

AUS DER GESCHICHTE DER RUMANISCHER KULTUREL INSTITUTIONEN VON SĂLAJ. DIE VEREINIGUNf
DER IRUMĂNISCHEN FRAUEN VON SALAJ
(Z

NAŢION'ALEN

u s a m m e n f a s s u n g)

Die Verfasser legen einige Daten uber die Gri.indung, die Statuten und die·
des kulturell-nationalen Frauenvcreines RFRS vor.
Das Studium hebt hervor, dass die RFRS sich im November 1881 unter den
ersten kulturellen Frauenvereinen des Landes, in Şimleu! Silvaniei gri.indete, und
als Prăsidentin Clara Maniu, die Mutter von Iuliu Maniu, dem ki.inftigen Prăsi
denten des Consiliul Dirigent al Transilvaniei (Leitenden Rates von Siebenbi.irgen).
Die Gri.indungsstatuten des Vereines, gedruekt 1881 in Gherla, bestimmen als
seine wichtigsten Ziele die Viirderung des Volksunterichtes, und der Hausindustrie
unter den Frauen des Kreises Sălaj, vor Allem in Şimleu Silvaniei.
In fast sechs Jahrzehnten ihres Bestehens (1881-1940) spielte die Ven:-inigung neben der Abteilung der ASTRA fUr Sălaj und der Vereinigung der
rumănischen Lehrer aus Sălaj eine bedeutende Rolle zur materiellen unt! rnoralischett Forderung des rumiinischen Unterichtswesens - (sie gri.indete 1889 die
Elementarschule von sechs Klassen fi.ir Mădchen in Şimleu Silvaniei) -· sowie
sămtlicher kultureller Bestrebungen der Rumănen von Sălaj, die vor der g,rossen
nationalen Einigung eine ri.icksichtlosen nationalen Unterdruckung seitens der
osterreichisch-ungarische Doppelmonarchie unterworfen waren.
·
In der Zwischenkriegszeit entfaltete der Verein seine Tatigkeit vorzilglic!L im
Gebiete der iiffentlichen Wohlfahrt (Schutz der Witwen und Weisen, Erziehung
filr Mi.itter und Kinder in den zi.iruckgebliebensten Landgemeinden, Unterstritzung
der durch Katastrophen Geschădigten, moralische und ăsthaetische Erziehung der
Frau durch Zusammcnki.infte und in allen Ortschaften des Kreises organisi.>.rte
Tătigkeit

Vortrăgc.
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Planşa I. I. l'rezidentclc Rem:iiunii Femeilor R•n11~ne Sctl(1jene

2. Clara Maniu (născută Coroianu) prima preşedintă a R.F.R.S.

3. Ulcn:i Acin, prescdintă a R.F.R.S_
între 1924 -1932

(1881-1897)
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II. I. Consiliul de conducere a R.F.R.S. între 1924-1929

2. Dr. Alexandru Aciu,
consilier al R.F.lCS. între 1924 -1932
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