Mariana Daneş

Consideratiuni cu p rivire la activitatea
femeilor române dtn Sibiu
Bazată pe docu mentele existente şi păstrate peste timpuri, o analiză
retrospectivă a existenţei şi activităţii femeilor române din Transilvania, lasă
cu foarte m ultă uşurinţă să se întrevadă faptul că acestea nu au trecut uşor
şi afirmativ, ţinând cont de mentalităţile şi vicisitudinile veacului. Este bine
cunoscut faptul că se perpetuase şi se păstra ideea preconcepută că "femeia " şi
numai prin simpla definiţie a ei, avea sarcinile dinainte şi bine stabilite, iar când
veacurile au rupt cătuşele retrogradismului de gândire, diversitatea activităţilor
prestate de ele părea cel puţin ciudată .
N u le-a fost del oc uşor femeilor românce să lupte pentru a-şi căpăta un loc
recunoscut şi pentru a se afirma deci în diferite domenii existenţiale. Ele au
realizat cele dintâi că restricţiile şi îngrădirile accesului spre cunoaştere erau
haotic impuse.
Contrariate de o realitate pe care o socoteau strâmbă, au pornit cu
multă hotărâre lupta cu anumite mentalităţi , luptă pentru a deveni ele însele
cunoscătoare şi apoi transmiţătoare de idei novatoare în toate domeniile
existenţiale. Atunci , în acele timpuri ale j umătăţii veacului al XIX-lea şi-au făcut
simţită activitatea destul de timidă şi restrânsă la început, femeile dornice de
multă carte, cultură , civilizaţie şi dreptate în marile oraşe transilvane printre care
şi Sibi u l .
A u pornit la luptă încercând s ă câştige bătălie după bătălie c u o lozincă de
toată lauda: "suntem mândre că suntem românce " şi dorim să contribuim la
schimbări esenţiale pentru viaţa noastră şi în general a oricui , în toate domeniile:
social, economic, naţional , cultu ral.
Din aproape în aproape, anu lând toate barierele, gest ce era socotit deseori
blasfemie ele au reuşit ajungând să activeze chiar în domenii care veacuri de-a
rândul erau strict repartizate doar bărbaţilor.
Pentru binele ei, femeia româncă a încălcat încă o dată aceste reguli, gest
recunoscut peste m u lţi ani ca fiind benefic.
Mai concret, în viaţa politică din România mişcarea pentru emanciparea
femeilor îşi a re începutul în programul revoluţionar de la 1 848.
Consecinţele revoluţiei de la 1 848/49 pe diverse planuri şi în toate straturile
sociale, au provocat ascuţi rea spiritului de asociere a femeilor române din
Transilvania în scopul implicării lor în evenimentele social-politice ale vremii.
Astfel, la 1 2/24 martie 1 850, la Braşov, ia fiinţă Reuni unea Femeilor Române
creată cu scopul de a rid ica conştiinţa femeilor române , de a le atrage în viaţa
1 64
http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

Mariana Daneş Activitatea femeilor române din Sibiu
•

naţională şi politică, pe de-o parte, şi filantropică, de a sprijini învăţământul în
limba română, pe de altă parte. Ea a fost prima asociaţie de acest gen din ţara
noastră.
Unele dintre mijloacele de concretizare ale acestor idei le-au constituit
asociaţiile sau reuniunile culturale pentru a căror înfiinţare şi funcţionare se
cerea aprobarea G uvernului de la Budapesta , întrucât în U ngaria nu existau legi
speciale pentru reuniuni şi asociaţii. 1
Înfiinţarea acesteia a declanşat în deceniile ce au urmat organizarea femeilor
în reuniuni, societăţi sau comitete în nu meroase oraşe ale ţării ca -Sibiu, Blaj ,
laşi, Arad , Sălaj , - şi a însemnat totodată începutul afirmării femeilor române pe
tărâm politic, social, cultural şi artistic.
Se consideră că despre rolul femeilor din oraşul Sibiu nu s-a scris niciodată
destul şi cu suficientă pertinenţă.
Incontestabil, o interpretare extrem de generoasă se cuvine a fi selectată cu
precădere în temeiul unei surse, a unei documentaţii minuţioase.
De curând, în patrimoniul M uzeu lui de Istorie, printr-o donaţie 2, a intrat un
material documentar din perioada 1 880-1 9 1 8 cu referire la activitatea Reuniunii
Femeilor Române din Sibiu.
Între scopurile urmărite de mişcarea femeilor române, educaţia prin şcoală şi
familie a tinerelor fete a constituit unul din principalele şi permanentele obiective
ale acesteia.
Din iniţiativa "24 dame române " din Sibi u , soţii de cărturari şi mame minunate,
active, cu convingeri patriotice însufleţite de prosperarea cu lturii şi educarea
tinerei generaţii lansează pentru 7 noiembrie 1 880 un apel şi propun înfiinţarea
Reuniunii Femeilor Române din Sibi u . ; Pentru cel ce urmăreşte evoluţia familiilor
româneşti din Sibiul secolului al XIX-lea, aceste nume nu sunt necunoscute.
1 . Ioana Bădilă - soţia judelui de tribunal Ioan Bădilă.
2 . Caliope Boiu - soţia lui Zaharia Boi u, preot, profesor, poet, membru
corespondent al Academiei Române.
3 . Maria Bologa - soţia compozitorului, dirijorului, profesorului, Gheorghe
Dima, fiica Consilierului aulic Iacob Bologa.
4. Minerva Brote - soţia lui Aurel Brate dirctorul Societăţii Translivania din
Sibi u .
5. Sabina Brote - soţia directoru lui în studii agricole Eugen Brote, preşedintele
Reu niunii române de agricultură Sibiu.
6 . Maria Cosma - soţia lui Partenie Cosma, jurist, cărturar, publ icist şi bărbat
politic de seamă, d irectorul Băncii Albina.
7. Eleftera Cristea - soţia preotului, profesorului şi memorandistului Nicolae
Cristea, asesor consistorial.
8. Maria Hannia - soţia lui Ion Hannia, directorul seminarului Andreian.
9 . 1 udita Măcelariu - soţia lui I lie Măcelariu, primul preşedinte al Partidului
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Naţional Român din Transilvania.
1 0 . Anghelina M oga - soţia protopresbiteriului (protopopului) Moise Fulea,
director al Şcolilor naţionale ortodoxe române din Transilvania.
1 1 . Agnes Popa - soţia avocatului Calicul Popa.
Pentru cei i nteresaţi să cunoască şi să urmărească felul în care au trăit şi
evoluat familiile din care proveneau cele "24 dame române" lucrurile sunt net
simplificate, dată fiind existenţa donaţiei mai înainte amintite. Pentru el iminarea
suspansului de la 1 1 la 24 trebuie făcută menţi unea că docu mentele sunt
studiate cu minuţiozitate în continuare .
Aceste mari doamne a l e tim pu l u i , alături de soţii l o r s-au străduit să-şi aducă
contribuţia în cele mai variate domenii, de la cel politic şi social-cultural până
la cel de gospodină casnică. Sunt doamne, mame devotate şi vrednice soţii
de militanţi şi participanţi activi în mişcările politice şi naţionale ale românilor
din Transilvania. Ele ştiau printr-o muncă de albină să fie mame duioase dar
şi severe; să imprime în căsnicia lor atmosferă de reculegere, sprijin moral şi
material de care soţii lor aveau atâta nevoie.
Aceste soţii şi mame, hărţuite în m unca lor casnică , active şi creatoare în
cadrul reuniunii, a u ştiut să-şi formeze o cultură proprie, să-şi dezvolte aptitudinile
artistice şi literare, având întotdeauna tim p pentru o lectură exhaustivă , vorbind
curent franceza, germana, maghiara .
N ivelu l înalt al culturii lor le-au impus în societatea com patrioţilor d i n Sibiu şi
le-a permis să joace un important rol în manifestările cu ltu rale, sociale şi politice
ale vremii, numele lor fiind strâns legat de activitatea reuniunii sibiene tim p de
mai multe decenii.
Iniţiativa formării Reuniunii de femei din Sibiu aparţine lui Maria Cosma,
cunoscută publicu l u i alături de I ud ita Măcelariu încă din 1 877 când mobilizează
femeile din Sibiu şi împrejurimi la redactarea "Apelului către românce " în care
solicitau şi chemau toate româncele să participe la adunarea de ofrande
materiale şi bani pentru răniţii români în Războiu l pentru I ndependenţă .�
Conştientă de rolul pe care tebuie să-I joace femeia în factorul ed ucaţional
aceeaşi Maria Cosma declara : "rosturile femeii sunt în familie, dar ele se extind
dincolo de interesele domestice, îmbrăţişând interesele societăţii ale colectivităţii ,
ale neamului, ale bisericii şi ale omenirii " .'
Conform acestor principii şi opinii timp de 35 de ani a fost preşedinta
Reuniunii de femei , găsind destule puteri, convingeri şi resurse spirituale pentru
propăşirea culturii româneşti , menţi une făcută de altfel şi în necrologul său : "a
trăit într-o tradiţie ortodoxă şi naţională, n-a fost iniţiativă mai de folos, n-a fost
activitate mai rodnică pe teren cultural şi educativ în Ardeal decât acelea ale
Mariei Cos ma născută Roma nu 1 1 885-1 944 )". "
Sub preşedenţia sa are loc p ri m a adunare generală a reuniunii unde se
prezintă şi statutul . I mediat statutele sunt înaintate spre aprobare Ministerului de
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Interne. în data de 9 mai 1 88 1 , revin la Sibiu cu modificări nesemnifi cative dar
cu menţiune a de a se păstra scopul iniţial al reuniunii .
La 8 iunie 1 881 se deschide prima adunare generală constituantă a reuniunii
formată din 59 de membre . Preşedinta anunţă că "deşi reuniunea există de 4
luni n-a obtinut rezultate extraordinare deoarece publicul românesc atât din
punct de vedere moral cât şi financiar a fost angajat la deschiderea expoziţiei
etnografice din 1 88 1 ".7
Scopul iniţial al Reuniunii femeilor române din Sibiu subliniat în statut era
acela de a înfiinţa o şcoală primară de fete şi un internat cu săli spaţioase în
Sibiu. Este prima reu niune cu acest obiectiv, deoarece instituţiile de cultură
create anterior " erau menite pentru sexul bărbătesc şi nimic pentru creşterea
femeii " .R
Propunerea şi dorinţa Reuniunii femeilor din anul 1 881 este reluată cu multă
insistenţă în anul 1 889 când , prin emiterea unei circulare se accentuează şi
motivează din nou că "înfiinţarea unie şcoli pentru economia şi industria de
casă şi a unei preparandii pentru sexul femeiesc împreunate cu internat este
o chestiune culturală de primă ordine pentru poporul nostru , a cărei norocoasă
şi grabnică rezolvare, credem, că o doreşte fiecare român de bun simţ" (anexa
2).
Docu mentul oficial de întemeiere şi funcţionare este Statutul sau Statutele
alcătuite din 32 articole, scris pe 9 pagini, nedatat, textul fiind publicat pe capitole
în periodicile "Telegraful Român " , "Observatorul " , "Transilvania " , dar şi cu un
apel de participare cu sprijin material şi înscrieri de noi membri .
Statutul reuniunii stipula scopul , structura, modul de funcţionare şi
administrare a mij loacelor financiare, educarea patriotică a tinerelor fete şi
răspândirea cunoştinţelor practice. 9
Concomitent este sugerat ca locul pentru înfiinţarea şi desfăşu rarea actvităţii
ei să fie Sibiul "deoarece aici se află un număr considerabil de familii româneşti ,
aici se află reprezentanţii bisericii greco-ortodoxe care dispun de m ij loacele
necesare şi tot aici este comitetul Asociaţi unii care este înfiinţat pentru cultura
poporu lui român" . "1
În baza statutul u i , reuniunea era formată din membrii fondatori , pe viaţă,
ordinari, ajutători şi onorari proveniţi din toate categoriile sociale. Din rândul
membrilor fondatori fac parte toate femeile de români care contribuiau cu un
capital de 50 fl.; ele formând organizaţia propriuzisă, ceilalţi achitând o taxă între
20 şi 2 fi .
Calitatea de membru al reuniunii poate înceta prin deces , excludere prin
neparticiparea frecventă la adunări sau neachitarea taxei de contribuţie. Întrucât
organizaţia, pentru împlinirea scopurilor sale avea nevoie de mijloace materiale
pe care nu le putea procura din venituri propri i , s-a admis şi primirea unor
membrii voluntari, sprijinitori numiţi onorari,aprobaţi în prealabil de Ministerul
'

'
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de Interne . Aceştia puteau să provină din orice categorie socială cu conditia
' să
acorde ajutoare financiare.
Fond ul Reuniunii femeilor române se formează din contributia membrilor
venituri propri i , donaţii şi colecte.
Rolu l de a conduce Reuniunea femeilor române conform articolului nr. 1 2 îl
avea Comitetul format din 1 2 femei şi 4 bărbaţi domiciliaţi în Sibiu, aleşi pe o
perioadă de 3 ani. Adu narea generală era convocată de preşedintă şi anunţată
într-o publicaţie locală cu cel puţin 8-1 5 zile înainte.
Conducerea comitetului era formată din preşedinte, vicepreşedinte, secretar
şi casier aleşi prin vot secret. Mod ificarea statutelor dar şi desfiinţarea Reuniunii
femeilor române se putea face cu concursul tuturor membrilor acesteia anunţată
cu 1 5 zile înainte.
În articolul 30 al statutu lui se mai preciza ca în afara evenimentelor
extraordinare şi neprevăzute, Reuniunea femeilor române se poate desfiinţa prin
nerespectarea statutelor şi dacă numărul membrelor a scăzut sub 1 2. În această
situaţie, întreg patrimoniul trece în administrarea M itropoliei ortodoxe cu dreptul
să-I folosească tot în scopuri cultural educative pentru tânara generaţie. 11
Reuniu nea va folosi toate mijloacele materiale, morale, cultural educative şi
economice în vederea realizării acestor scopuri . Legat de acest aspect, încă de
la început preşedinta Maria Cosma scria preşedinţilor asociaţii lor financiare din
Sibiu cu rugămintea de a face donaţii pentru dezvoltarea şcolii, procurarea de
manuale şcolare şi formarea de cadre didactice proprii .
Activitatea culturală a Reuniunii femeilor române s-a lărgit, an d e a n , prin
organizarea de reprezentaţii teatrale, conferinţe cu tematică practică (creşterea
şi îngrijirea copiilor, cultura legumelor pe lângă casă, creşterea şi îngrijirea
animalelor şi păsărilor). Un alt mijloc de răspândire a acţiunilor în favoarea ei,
se făcea şi prin i ntermediul expoziţiilor anuale ori jubiliare, a balurilor mascate
numite "calicar" ori a loteriilor. Fondurile adunate erau folosite pentru promovarea
învăţământului în şcoli , acordarea unor stipendii elevi lor cu resurse materiale
reduse, deoarece Reuniunea femeilor române nu este o instituţie locală ci are
să fie un aşezământ comun românesc . 1 2
Un moment important î n existenţa reuniunii îl reprezintă adunarea generală
extraordinară d in mai 1 892 având ca scop sărbătorirea zilei de naştere a
istoricu lui George Bariţiu pe 24 mai. Din procesul verbal rezultă că femeile
decid să-I numească "membru de onoare pe ilustrul bărbat al Naţiunii române,
întemeietorul ziaristicii române, membru pe viaţă al mai multor reu niuni . 1 3
Cu ocazia împlinirii vârstei d e 8 0 de a n i i s e oferă d i n partea reuniunii o
diplomă comandată "special" la Viena prin amabilitatea doctorului Sterie N .
C iurcu .
Iniţiativele reuniunii s-au bucurat de o largă audienţă atât din partea publicului
cât şi a elitei sibiene. Amintim pe scurt doar câteva personalităţi: Mitropolitul
'
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Miron Romanul, episcopul evanghelic Teutsch, comitele suprem Fr. Wăchter,
abatele romana-catolic, generali din localitate şi comitatele superioare, iar
din alte ţinuturi prezenţa cunoscutului luptător pentru drepturile românilor din
comitatele Sălajului G. Pop de Săseşti şi a medicului român de origine franceză
Carol Davila1•.
Participanţii şi invitaţii prin contribuţii financiare (cumpărări de bilete, Iazuri,
donaţii), au susţinut, sprijinit şi ajutat reuniunea să deschidă o şcoală primară, cu
1 7 eleve înscrise în clasele 1-IV, în anul 1 883.
De fapt ideea înfi inţării unei şcoli pentru fetiţe este susţinută de adunarea
generală a Asociaţiunii din 1 879 la Sighişoara, când avocatul Anania Trâmbiţaş
a propus între a lte prevederi înfiinţarea unui institut pentru creşterea fetiţelor
române15•
Apoi ideea a fost susţinută şi de George Bariţiu îndemnând " să nu ne mai
ocu păm numai ca diletanţi pentru creşterea femeilor noastre, ca să nu plătim
odată cu viaţa noastră naţională , egoismul nostru". 16
În 1 883, adunarea generală a Astrei hotărâse construirea unei şcoli superioare
de fete (cu 4 clase gimnaziale). Aceasta îşi va inaugura cursurile în anul 1 886 17
când se împlinea un sfert de veac de la fondarea aşezământului .
Într-un interval relativ scurt, şcoala şi-a mărit numărul elevilor, astfel că
în anul şcolar 1 886/87 erau înscrise 30 eleve în 7 clase. Pentru promovarea
învăţământului în şcoală se numesc profesori de la Seminariul teologic din Sibiu
(D. P. Barcianu, d r. Ioan Crişan, M. Voileanu) care au organizat învăţământul
pe baza principiilor moderne rid icând prestigiul instituţiei la nivelul şcolilor
asemănătoare din străinătate.
Pentru a ilustra mai bine activitatea Reuniunii femeilor române, amintim
pe scurt şi a lte preocupări . : înfiinţarea unei instituţii umanitare (cantina pentru
săraci); organizează şi aranjează împreună cu Societatea Igienica din Sibiu în
toamna anului 1 890 o expoziţie de copii. l a asupra sa conducerea economică şi
culturală a Mesei studenţilor, dar la îndeplinirea cu succes a acesteia "face apel
la toate damele din Sibiu să ajute să mănânce gratuit 50 de studenţi săraci, dar
meritoşi ce studiază l a Instituţiile de învăţământ din Sibi u . 1 8
Tot Reuniunii femeilor române î i revine misiunea de a educa şi forma tinerele
fete pentru industria economică şi culturală , unde prin creaţiile lor şi ale artiştilor
din domeniul artei plastice sau infirmat în mod practic teoriile care susţineau
lipsa totală de talent a românilor din aceste domenii.
Dăruieşte în 1 905 Academiei Române, împreună cu Reuniunea Română de
agricultură din Sibiu, albumul artistic de broderii cu ţesături şi cusături naţionale
româneşti din Transilvania. La reuşita acestora un rol însemnat 1-a avut
presa locală precum şi o serie de lucrări publicate de conducători i altor asociaţii
culturale sibiene.
Pe lângă activităţile curente, tot Reuniunii femeilor române îi revenea şi
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organizar ea adunărilor generale care erau adevărate sărbători nationale. în
mod special se comandau invitaţii tipărite, ordine de dans, sălile era � decorate
cu cele mai frumoase flori de la grădinarul s ibian Forsth, iar doamnele se
îmbrăcau elegant, dar simplu din croitoria lui Hamradi din P-ta Mare 19
O permanentă preocupare a lor era creşterea numărului membrilor şi
i mplicit a fondurilor financiare. O statistică din 1 892 ne redă creşterile anuale
1 887 erau 225 membri
substanţiale:
1 888 erau 232 membri
1 889 erau 250 membri
1 890 erau 260 membri
Veniturile curente erau:
1 886 - 7662 fi 78 cr
1 887 - 8027 fi 63 cr
1 888 - 8092 fi 74 cr
1 889 - 8 1 92 fi 32 cr
din aceste fonduri pentru şcoală au fost alocate 47 1 3 fi 60 cr.20
Prin acţiunile culturale organizate membrii reuniunii şi-au asigurat un rol de
seamă in viaţa culturală a publicului sibian lucru mărturisit de Maria Cosma in
anul 1 893: "progresul făcut de reuniunea noastră de la înfiinţarea ei până azi
este constatat prin fapte, care zilnic ne conving că străduinţele şi jertfele prestate
din partea onoraţilor membri pentru dezvoltarea culturii femeii române produc
deja roade binefăcătoare in mai toate părţile locuite de români".�1
Utilizând această gamă variată de m ij loace, forme şi metode, comitetul
de iniţiativă întâmpină şi unele greutăţi . Apelează la bănci şi fundaţii pentru
alocarea u nor fonduri financiare, deseori revin cu rugăminţi pentru reducerea
taxelor şcolare şi acordarea de stipendii unor foşti elevi cu situaţie materială
precară. Poartă o vastă corespondenţă cu Azilul Elena Doamna din Bucureşti
pentru repartizarea unei profesoare care să predea la şcoala reuniunii lecţii de
franceză şi pian. Din lipsă de spaţiu Maria Cosma se oferă să ajute profesoara
cu întreţinere şi locuinţă, deoarece casa familiei Cosma "era deschisă pentru toţi
oameni de bine.
Multe acţiuni culturale, politice, naţionale s-au plămădit in casa lor" Y
Devenise i n oraşul Sibiu, foarte bine cunoscut faptul că, locuinţa familiei Cosma,
era permanent deschisă tuturor oamenilor de bine " .
Se succed rând pe rând d iverse evenimente în respectabila familie Cosma:
fiica acestora Hortensia - se va căsători cu poetul Octavian Goga. Pentru
ca relaţiile să se extindă şi bunul renume să sporească printre marile familii
româneşti cu nume de mare rezonanţă, naşii de cununie ai Hortensiei şi
ai lui Octavian Goga, aveau să fie, scriitorul Alexandru Vlahuţă cu soţia sa
Alexandrina.
De acu m , parcă mai mult decât oricând , casa familiei Cosma din Bulevardul
.
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Victoriei nr. 25 (de azi ) devine un şi mai important centru al vieţii spi rituale
româneşti .
În liniştea familiei aveau să înceapă însă ca peste tot şi vremuri grele şi de
mare durere .
L a începutul primului Război Mondial, familia Cosma trece Carpaţii. Ei s e
opresc pentru puţin t i m p î n Bucureşti , apoi în laşi, iar î n februarie 1 9 1 7 pornesc
pribegind spre meleaguri străine.
Pelegrinările, drumurile fără popas cu obstacole pe care nu şi-ar fi imaginat
niciodată că le-ar putea trece, peripeţiile cu tot soiul tragism ului lor au durat peste
5 luni.În acest timp, ei au călcat pământuri străine de la Odesa la Petersburg ,
apoi d i n Anglia în Franţa, d e unde, în Italia - Milano ş i apoi în 1 91 8 - Genova .
Activitatea lor pentru înfăptuirea idealului naţional a continuat şi în acele
locuri şi în acele condiţii fără osteneală.
În 1 9 1 9, după devastatorul război, revin imediat în ţară u itând tot răul ce le
marcase adânc destinele, dar cu sufletele pline de bucuria unui vis prea mult
aşteptat şi în sfârşit împlinit - se înfă ptuise marele act al Unirii cu Ţara la 1
Decembrie 1 9 1 8.
Exemplul reuniunii sibiene va fi repede urmat şi, iniţiative asemănătoare vor
intreprinde şi alte femei din Ardeal care vor înfiinţa alte reuniuni şi şcoli pentru
creşterea şi educarea fetelor tinere.
Ecoul reuniunii sibiene ajunge şi în Vechiul regat. Din Râmnicu Vâlcea scria
în 1 900, "Ion Hanciu de la Fabrica de cherestea şi depozite de lemnărie de
diferite esenţe, ca pentru scopurile filantropice exprimate de unele doamne de
aici să trimită un model de statut al reuniunii din Sibiu pentru a fi introdus şi
aici " 23. Acest lucru s-a finalizat la 28 decembrie 1 900.
Simpatizanţii Reuniunii femeilor române din Sibiu, cu multă plăcere şi cu un
iz de simpatie şi răsfăţ au denumit respectiva reuniune, drept soră mai m ică
a Astrei, creată pentru înaintarea culturii naţionale pentru emanciparea femeii
române şi păstrărea fiinţei naţionale româneşti.
Prin programul şi activitatea sa, Reuniunea femeilor române din Sibiu a avut
o benefică i nfluenţă asupra întregii naţiuni, asupra conştiinţei şi manifestărilor
forţelor progresiste din toată ţara .
În aceeaşi măsură acelaşi organism, prin însăşi existenţa sa, a contribuit
la sporirea rolului femeii (deja existent), a oraşului Sibiu, oraş cu vechi tradiţii
culturale.
Românii de oriunde se pot închina pios în faţa amintirii tuturor celor care au
activat şi susţinut Reuniunea Femei lor din oraşul Sibiu.
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Note
1 Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru
literatura română şi cultura poporului român, Forul I I I Sibiu, 1 904, p. 759.
2 Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu,
1 880-1 91 8, donaţie din anul 1 999, Mercurean Daniela descendentă prin
alianţă a familiei Partenie Cosma (documente in curs de inventariere şi
studiu).
3 ldem, document 7 noiembrie 1 880 (anexa 1 ).
4 •Telegraful Român " , an XCI I nr. 1 din 12 noiembrie 1 944, p. 1 .
5 Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu,
Proces verbal în adunarea femeilor române din Sibiu, document.
6 .Transilvania " , an 75, Sibiu 1 944, p. 888.
7 .Observatorul " , an IV, nr. 86 din 1 2 noiembrie 1 88 1 , Sibiu, p. 348 .
8 .Observatorul " , a n IV, nr.86 d i n 1 3 februarie 1 88 1 , Sibiu , p . 5 1 .
9 Muzeul Naţional Brukenthal , M uzeul de Istorie, Fond Reuniunea femeilor din Sibiu,
Statutul Reuniunii 1 880, document in manuscris.
1 0 ldem, Proces verbal 25 februarie 1 883, document.
1 1 1dem.
1 2 1dem.
1 3 ldem, Adunarea generală extraordinară, mai 1 892 , document.
1 4 Observatorul " , an IV, nr. 3 din 7 -1 9 ianuarie 1 88 1 , p. 1 2.
"
15 Analele Asociaţiei transilvane pentru l iteratura română şi cultura poporului român ,
fascicola 1, Sibiu, 1 880, p. 79.
1 6"0bservatorul " , nr. 1 8 din 1 - 1 3 mai 1 880, p. 69.
1 7 Lucian Boia, Eugen Brate, Bucureşti 1 974, p.42 Transilvania " , nr. 1 7- 1 8 din 1 - 1 5
septembrie 1 883, p . 1 20.
18 Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de lstorie,Fond Reuniunea femeilor din Sibiu,
Adunarea generală a reuniunii, 28 septembrie 1 895, document.
19"0bservatorul " , nr. 3, an IV din 7-1 9 ianuarie 1 88 1 , p. 1 2 .
20 Adunarea generală din 7 noiembrie 1 892, raport de activitate, Sibiu 1 892.
2 1 Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de lstorie,Fond Reuniunea femeilor din Sibiu,
Adunarea generală a Reuniunii Femeilor Române din Sibiu, 31 octombrie
1 893, document.
22 Telegraful Român" , an XCI I , nr. 1 din 1 2 noiembrie 1 944, p.4.
"
23 Scrisoare manuscris, Fond Muzeul de Istorie, 1 900.
.
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H l• nn i n l l C'<\

1 \.• nw i l o r l "Ol l l <L i l C� tl i n S i l ri i u .

Nr. 2-ljl &�'!.

A P E L.
aranJ:•

A e ţ i nnca

inecpntii prin a pE'lul 11 0strn <lin 22 Februarie 1 89i cu scopul de
<le c• b i cct e. a aj nns într'un şt�d i u apropiat rle rcalisare.

n � nrti t nri ! Int.Prie)

a

l'ul.li•·nl r<oJu:1 ne�e ,)in tute t inuturile patri t>i n<•slrc a l lHini te�t-nt ii1ţi\ de acPI
apel 1111 i ntr·r <'; d u şi l>ine,·,,ill•r. Parc din pnnct Jc ,-,•dere m o ra l este o cclatantă tlo
Yadil, c·ft. prin r�nlisnrt>a sr: t• p u l n i , re') n r mări m , ;;atisl;ir<'m tl l l<'i uct'esităti a preciate şi
sinlţÎtP lle popl"ll'lll JloS[J'Il, Pf:\ L.tngf\ acest :;prijin lllfi H I I HP · a lll:ti tltiJlt:lt şi \T\1 noo lle
l'bif'<· t�. i n ,· a J ,:,le llc� f'ÎrC'a VL M.. It' (·ortJnl�, din <·ari : 1 1 1 1 cotnpn� :Sl·M , 1lP. e.t,ştigm·i pe ntru
sc•rt itnra, c e '' aranjăm.
Prin

r> r d i n nl Înaltului :\linisteriu regP�<� ung. Llc fi uauţf' tloHo 2ll �Jartie 1 898
dat C(•ncr;sinuea nr·C'esan"t pentrn t>li:ol'tnir<•a l .. t e ri e i , l'are are si:; nnneze

:\r. :W i i1-l ui-s'a

negr<'�it i n •lc:eursul aee,tni an.

Aj un� p ănă aici C()]uitHul I'C> n n i uuci n(,�tl·e in c·�>nt'o nn itat� ('Il planul, l'e şi l'a. .
fost sLab i l i t �i .-.l.>;;cnitnJ diS)'••>i t i u n i l e concesiunei de lutctic, e-m i te 10.000 l o sm·i cu
p retu l de <:-ltte 1 cun'm iL
Pr"blema. a c;i rei rc>uh·are n e preocup;l a c u m . e"'tc ,-;, u ,]area acestor I LI.OOO
Je )(•,uri �i p ri n acesta asigurarea re u şitei loteriei nostrc.

in laţa acestei prc·bleme

a c centn ă m d i n n o u ,

c·ă !nfinţarea. unei sc6le pentru

economia şi industria de casA. şi a unei prepara.ndii pentru sexul femeiesc Impreunate

cu internat e�tc n ce"tiuuc e u l tmala de

ptima ordine pentnt poporul nostrn, a căre i

nnrc•c<)s:\ �i grabn ică resoh·arc, creJem, eli. o tl o resce fie-care rumîi.n de bun simţ.

l a t•)ti aeeia, cărora le olft m:lna şi au inirw\ pe n tru inaintarea
n•m:î n �i i n special l a băm·ile l'otuftne�ci. t'a se ecmhibue la rea
l i sarea ac·cstui s(•np măreţ prin c u m p e rarca l o suri l o r emise de 1wi, eri\ pre 1). \'6stră,
al clinti zel şi interes in asU"e l de aiaceli, este IJineeuno�cnt.. Yi! rugăm se binevoiţ.i a
Ve Ja tlit:l silinţa, ca so'! ,-incl<-ti cele
b u d ţ i de hl�uri, pe eare \Ti le trans p uneru
in acest scop.
A pclălll

t!C"ci

c:u ltnra11i ;� popo r u l u i

Despre resultntul, ce ' ) n·ţi obţine p1in vcmjarea losurilor transpuse, se bine·
\'Oiti a raport-a l a aJrnsa snbse:risr:i preşt"dintă �el • u u l t pA.nA. la. 15 Iuniu n. 1898, ca
se ne putem ori<•nt� eu p rivire la fixarea �ilei pentru tragercu la sorti, carea s� va
cfectui in presenta tmm comisar al a u tori tăţi. politiee Jin loc.
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