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PRIMII 25 DE ANI DE PUBLICITATE DIN ACTIVITATEA
REUNIUNII FEMEILOR ROMANE DIN BRAªOV
REFLECTATÃ ÎN GAZETA TRANSILVANIEI (1850-1875)
Articolul face referire la activitatea Reuniunii Femeilor Române din Braºov, în continuare
R.F.R., activitate reflectatã prin anunþurile publicitare apãrute în ziarul Gazeta Transilvaniei în
perioada 1850-1875.
În ziarul Mureºenilor, Gazeta de Transilvania/Gazeta Transilvaniei, gãsim anunþuri publicitare
diverse. Alãturi de informaþii de interes general apãreau vânzãri ºi înºtiinþãri particulare.
Anunþurile publicitare se gãseau de obicei pe ultima paginã, atent separate de textele
redacþionale prin diferite chenare ºi elemente grafice.1 Cu cât ne apropiem de sfârºitul secolului al
XIX-lea, reclamele încep sã ocupe tot mai mult din spaþiul redacþional.
Publicitatea în secolul al XIX-lea începea sã joace un rol tot mai important în viaþa societãþii
moderne fiind legatã de comunicarea de masã ºi influenþând semnificativ viaþa socialã. La
începuturile sale, publicitatea se realiza mai ales prin informare ºi fãcea cunoscut un produs/serviciu.
Se efectua legãtura dintre anunþãtor (cel pentru care se face publicitate) ºi consumator.
A doua jumãtate a secolului al XIX-lea este o perioadã nereglementatã, în sensul cã fiecare putea
lãuda orice ºi oricât, fãrã interdicþie.2 De cele mai multe ori comerciantul era ºi cel care îºi redacta
textul publicitar ºi utiliza presa scrisã, canalul principal de transmitere a reclamelor. Amintesc câteva
dintre avantajele acesteia: rapiditatea cu care se realiza anunþul publicitar, aria vastã de acoperire,
rezistenþa în timp (ziarele erau pãstrate ºi recitite).
Publicitatea instituþionalã, în cazul nostru R.F.R., avea în vedere crearea unei atitudini
favorabile faþã de serviciile ºi oferta sa. Produsul oferit nu era de tip comercial dar solicita o acþiune
din partea unor grupuri þintã vizate. Avea ca obiectiv principal transmiterea de informaþii privind
activitatea organizaþiei, performanþele acesteia în domeniul în care activa, tradiþia, valorile ºi cultura
sa, implicarea în viaþa comunitãþii.3
Mesajele publicitare care fac referire la activitatea R.F.R. din perioada 1850-1875 au un stil
descriptiv, oferind informaþii mai mult sau mai puþin detaliate cãtre consumator. Sunt ani în care se
poate vorbi chiar de campanii de publicitate – o serie de reclame legate între ele de o idee comunã,
balul anual. Fiecare pas al campaniei aducea un nou element constructiv.
R.F.R. din Braºov (1850-1926) a fost prima societate româneascã de femei din provinciile
româneºti. Înfiinþatã în anul 1850, Reuniunea avea ca scop public îngrijirea copiilor rãmaºi orfani în
timpul revoluþiei de la 1848-1849. În perioada 1850-1855 activitatea R.F.R. s-a centrat pe ajutorarea
orfanelor cu bani, îmbrãcãminte, încãlþãminte. În Gazeta Transilvaniei 4 din 15 ianuarie 1853 era
publicatã o listã cu membrele Reuniunii care au îmbrãcat 10 orfane în anul 1852 cu cãmãºi, ºorþuri,
pieptare ºi cizme. Gãsim urmãtoarele nume: Maria Sterio, Stana Corvinu, Ana R. Orghidan,
Anastasia Fluºtureanu, Ecaterina Bucur Pop, Zoiþa T. Ciurcu, Elena G.G. Ioann, Efrosina I.G. Ioann,
Sevastia I. Mureºianu. Tot acum se înfiinþeazã 2 instituþii ºcolare la Braºov ºi Blaj unde cunoºtinþele
practice erau predate alãturi de cele de culturã generalã.
R.F.R. a contribuit la dezvoltarea învãþãmântului pentru fete din Transilvania prin înfiinþarea ºi
susþinerea financiarã a ºcolilor ºi internatelor din Braºov, Blaj, Sibiu ºi Câmpeni. Iniþiatorii acesteia
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au conºtientizat cã doar prin educaþie va fi posibilã participarea activã a femeii în viaþa culturalã ºi
socialã, emanciparea ei.
Iacob Mureºianu (1812-1887) a fost promotorul înfiinþãrii Reuniunii ºi unul din primii secretari,
colaborator apropiat al soacrei sale, Maria Nicolau, prima preºedintã R.F.R. Maria Nicolau
(1801-1860) a lansat primul apel pentru întemeierea Reuniunii cãtre femeile braºovene la 15
decembrie 1849.4 Scopul filantropic declarat a ajutat la obþinerea aprobãrii statutelor de cãtre
guvernul Transilvaniei la 21 octombrie 1850.
Primul comitet al R.F.R. era compus din: Maria Nicolau – preºedintã, Zoiþa T. Ciurcu –
secretarã, Ana Rudolf Orghidan – casieriþã ºi alte 9 membre: Agnes Ghenovici, Zoiþa Iuga, Caterina
Pop, Zoiþa Petric, Zoiþa Dima, Paraschiva Teclu, Stana Corbu, Maria Steriu ºi Luiza Ciurcu.5
Membrele comitetului nu erau remunerate pentru activitatea desfãºuratã.
Majoritatea informaþiilor pe care le-am gãsit fac referire la donaþii/colecte la fondul R.F.R. ºi la
balul anual – anunþarea ºi apoi la decontarea acestuia. Apar ºi dãri de seamã cu privire la fondul
R.F.R., invitaþii la adunãrile generale anuale în care se alegea un nou comitet, informaþii privind
trimiterea testimoniilor necesare pentru a identifica orfanele ce aveau nevoie de ajutor, dar ºi
închirieri de case din proprietatea Reuniunii.
În perioada 1850-1875 apar 205 de casete publicitare dupã cum urmeazã: 1851 – 24 anunþuri,
1852 – 36 anunþuri, 1853 – 18 anunþuri, 1854 – 18 anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori, 1855 – 14
anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori, 1856 – 11 anunþuri, 1 se repetã de 3 ori, 1 se repetã de 2 ori iar 1
se repetã de 3 ori, 1857 – 5 anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori iar 1 se repetã de 2 ori, 1858 – 5
anunþuri, 1 se repetã de 3 ori, 1859 – 5 anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori, 1860 – 3 anunþuri, din
care 1 se repetã de 2 ori, 1861 – 3 anunþuri, 1862 – 3 anunþuri, 1863 – 3 anunþuri, 1864 – 4 anunþuri,
1865 – 6 anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori, 1866 – 2 anunþuri, 1867 – 8 anunþuri, din care 1 se
repetã de 2 ori, 1868 – 2 anunþuri, 1869 – 4 anunþuri, 1870 – 4 anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori,
1871 – 7 anunþuri, din care 1 se repetã de 3 ori, 1 se repetã de 2 ori ºi 1 se repetã de 2 ori, 1872 – 8
anunþuri, din care 1 se repetã de 2 ori, 1873 – 5 anunþuri, 1874 – 5 anunþuri, din care 1 se repetã de 2
ori, 1875 – 2 anunþuri. Redacþia acorda discounturi la anunþurile care se repetau. Se oferea o reducere
de 10% pânã la 50% din preþul iniþial (circa 1 fl.) al anunþului, în funcþie de numãrul de repetãri al
acestuia.

Gazeta Transilvaniei
Nr. 8 din 25 ian. 1851
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Gazeta Transilvaniei
Nr. 13 din 26 martie 1859
Gazeta Transilvaniei
Nr. 81 din 29-17 oct. 1870

Anunþãtorul mesajului publicitar era: R.F.R., comitetul R.F.R. sau preºedinta R.F.R.
Titlul casetelor publicitare era divers ºi atrãgea atenþia celor ce citeau ziarul: „balul Reuniunii”,
„socoteala balului Reuniunii”, „balul Reuniunii în folosul orfelinelor ºcolare”, „înºtiinþare de bal”,
„invitaþie”, „bal filantropic”, „preºtiinþare de balul Reuniunii”, „balul”, „balul R.F.R. din
Braºov”, „de închiriat”, „adunare generalã”, „mulþãmitã publicã”, „spre ºtiinþã”, „de la R.F.R.”,
„conchiamare”, „publicarea colectelor”, „urmarea publicãrii colectelor”, „provocare”, „ne
oficiosu”, „la fondul Reuniunii F.R. ºcl”.
Banii care intrau în fondurile R.F.R. proveneau din donaþii, baluri, conferinþe ºtiinþifice ºi
literare susþinute de oameni de culturã braºoveni, dar ºi din Regat (Virgil Oniþiu, Dr. Iosif Blaga,
Pompiliu Dan, Augusta Glodaru, Emilia Humpel-Maiorescu6) ºi din reprezentaþii dramatice ºi
muzicale (Teatrul Fanni Tardini, violonistul G.A. Perna7).
Primii 6 ani de publicitate sunt cei mai bogaþi în anunþuri publicitare, însumând 121 de machete
din totalul de 205.
Listele cu donatorii sunt publicate integral în primii 5 ani de activitate ai Reuniunii. Cu privire la
colectele R.F.R. apar liste cu donatori ºi în anii 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1872. Din Gazeta
Transilvaniei 5 din 19 ianuarie 1855 aflãm cã listele de subscriere se aflau la gremiul negustoresc, la
casine, la antistiile branºelor ºi ai statului preoþesc ºi profesoral, ºi la Reuniune. Datoritã numãrului
mare de donatori ce apar în Gazeta Transilvaniei, numele ºi sumele donate vor face studiul unui
articol separat. În anunþul publicitar din Gazeta Transilvaniei 80 din 7 octombrie 1853 Reuniunea
cãuta prenumeranþi la o broºurã. Aceasta cuprindea 2 pãrþi: în prima parte erau listele cu colectele din
primii 2 ani, 1851-1852, iar a doua parte era publicatã socoteala anului 1853. Preþul acesteia era de 1
fl. iar banii rezultaþi din vânzare intrau în fondul Reuniunii.
Balul anual era mândria R.F.R. din Braºov. Studiind casetele publicitare am ajuns la concluzia
cã nu era aleasã o datã exactã pentru bal. De obicei, avea loc la sfârºitul lunii ianuarie sau la începutul
lunii februarie. În primii 25 de ani de activitate majoritatea s-au þinut în ziua de duminicã. Au existat
ºi excepþii: în ziua de luni în anul 1855, în ziua de marþi în anii 1868, 1871, 1873, în ziua de miercuri
în anul 1851, ºi în ziua de sâmbãtã în anul 1872. Sunt ºi anunþuri în care nu este specificatã data ºi
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ziua. Sala de bal a vechii Redute, reconstruitã între anii 1893-1894, adãpostea balul R.F.R., ºi a altor
reuniuni din Braºov.8 Balul începea la ora 8 seara ºi dura pânã la ora 12 noaptea. Din socotelile
publicate în ziarul Mureºenilor, reiese o medie de 300 de participanþi la bal pe an.
Invitaþia la bal nu se fãcea printr-un anunþ standard. Toate machetele publicitare sunt diferite,
chiar dacã au aceleaºi informaþii legate de locul desfãºurãrii, de preþul biletului de intrare, de scopul
balului, de cei care vindeau biletele de bal.
Biletele de bal se puteau achiziþiona de la preºedinta comitetului R.F.R., de la cancelaria
Fabricei din Zãrneºti, de la casa Redutei în seara balului, de la redacþia Gazetei Transilvaniei ºi de la
diverºi negustori: Georgiu Ioan, Iuga, Orghidan, J.B. Popoviciu, T. Mantsu, H. Zeidner, Georgie I.
Nika, Ioan B. Poppu, D. Laszlo et Kindler, Gabriele Tutsek, D. Demeter, Neffe, Barla, D.C. Steriu,
G. Bozian.
Preþul biletelor cunoaºte o creºtere pe parcursul anilor. În primii 6 ani costul unui bilet de bal era
de 1 fl. În anii 1857-1858 preþul era de 1 fl. 30 cr., majorarea fiind cerutã de cumpãrãtori. Un an mai
târziu biletul se vindea cu 1 fl. 40 cr., cu 1 fl. 50 cr. în anii 1862, 1865, 1867, 1869, 1872, 1874 ºi cu 1
fl. 60 cr. în anii 1861, 1863, 1864.
Baluri în folosul R.F.R. din Braºov sunt organizate ºi la Fãgãraº9, Sibiu10 ºi Blaj11.
Primul bal R.F.R. organizat în folosul orfanelor s-a þinut într-o zi de miercuri, în 31 ianuarie
1851. Se fãcea apel la „simþul filantropic ºi naþional al publicului”. Din Gazeta Transilvaniei 9 din
29 ianuarie 1851 aflãm cã biletele pentru balul filantropic se gãseau la bolta lui Georgiu Ioan.
Ecourile balului apar în Gazeta Transilvaniei 11 din 5 februarie. Venitul balului a fost de 192 fl. 22
cr. m.c. Li se aducea mulþumire publicã celor 306 persoane prezente, din care 13 oficiali. Este
menþionat simbolul R.F.R. care a împodobit sala de bal, operã a artistului E. Tinerii E. ºi T., care au
compus melodii noi dedicate balului R.F.R., erau arhitectul, profesorul de desen ºi muzicianul ªtefan
Emilian (1819-1899) ºi N. Teclu. ªt. Emilian, în colaborare cu Iacob Mureºianu ºi maestrul de dans
Francisc (Franz) Kamauf, va definitiva muzica la dansul Romana.12 În Gazeta Transilvaniei 7 din 5
februarie/24 ianuarie 1873 este amintit dansul Romana, creat de Iacob Mureºianu, singurul dans de la
balul R.F.R. care „pretindea o exactitate originalã între cavalerii ºi damele române”.
În Gazeta Transilvaniei 8 din 26 ianuarie 1852 erau poftiþi la bal duminicã, în 3 februarie, toþi
„preoþii, negustorii ºi toate cucoanele”.
Anunþul din Gazeta Transilvaniei 1 din 3 ianuarie 1853 invita la balul R.F.R. înaltul Stat militar
ºi toate celelalte înãlþate branºe, clasa negustoreascã din Braºov ºi din apropiere. Se cerea românilor
sã participe cu cãldurã, sã fie galanþi, la fel cum se face la balurile din întreaga Europã. Era subliniat
scopul umanitar al petrecerii ºi se oferea exemplul altor naþiuni care cumpãrã bilete chiar dacã nu
participã la distracþie.
Prima socotealã mai amãnunþitã a balului apare în Gazeta Transilvaniei 5 din 19 ianuarie 1853.
Descoperim tipãritã lista negustorilor care au vândut bilete (Georgiu G. Ioan, Inake Iuga, Fr.
Bogdanu, Laslo et Kindler, I.M.) ºi numãrul biletelor vândute (339). Aflãm cã spesele (cheltuielile)
balului au fost urmãtoarele: sala ºi muzica – 120 fl., tipãrirea biletelor, ajutorul pentru decorarea sãlii,
portretul – 18 fl. ºi alte amãnunte la decorarea sãlii – 17 fl., venitul balului rãmânând la 184 fl.
Anunþurile publicitare din anul 1854 invitau braºovenii la douã baluri în folosul R.F.R. Primul
s-a þinut în a doua duminicã dupã Botezul Domnului, în 17/29 ianuarie. Se fãcea apel din nou sã se
8
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cumpere biletele ºi de cãtre cei ce nu participã la distracþie13 ºi de cãtre cei care þin doliu, de cãtre
preoþi ºi episcopi.14
Gazeta Transilvaniei 9 din 30 ianuarie 1854 fãcea publicã socoteala balului. Spesele au fost:
sala – 90 fl., instrumentarea cadrilului de cãtre ªt. Emilianu – 5 fl. 16 cr., decoraþiunea, iluminarea
sãlii ºi serviciul – 37 fl. 5 cr., în total 132 fl. 21 cr. Venitul balului a fost de 155 fl. ºi 54 cr. În acelaºi
anunþ se fãcea public ºi noul bal în folosul ºcolilor ºi al Reuniunii. Al doilea bal a avut loc în data de
7/19 februarie iar venitul a fost de 111 fl. 2 cr. Jumãtate din sumã, 55 fl. 31 cr., a revenit Eforiei
ºcolilor, iar cealaltã jumãtate, 55 fl. 31 cr., a revenit fondului Reuniunii.15
Balul din anul 1855 a fost mutat cu o zi mai târziu decât fusese anunþat în Gazeta Transilvaniei 3
din 12 ianuarie ºi Gazeta Transilvaniei 4 din 15 ianuarie. Amânarea a fost datoratã unei modificãri în
ordinea balurilor ºi s-a þinut luni, 24 ianuarie. Venitul balului, dupã ce s-au scãzut spesele în valoare
de 169 fl. 16 cr., a rãmas de 337 fl. 14 cr.
În anul 1856 R.F.R. a folosit aceeaºi machetã publicitarã pentru anunþarea balului pe care a
publicat-o de 3 ori în Gazeta Transilvaniei 1 din 5 ianuarie 1856, Gazeta Transilvaniei 2 din 8
ianuarie 1856 ºi Gazeta Transilvaniei 4 din 15 ianuarie 1856.
În urmãtorii doi ani Reuniunea foloseºte aceeaºi strategie de marketing.
Venitul balului din 18/30 ianuarie 1859 este fãcut public în Gazeta Transilvaniei 10 din 5 martie
1859. S-au vândut 199 de bilete, venitul fiind de 265 fl. 20 cr.
Balul din 1860 a fost anunþat printr-o singurã machetã publicitarã de cãtre R.F.R. – Gazeta
Transilvaniei 3 din 19 ianuarie 1860.
O socotealã mai bogatã în informaþii a balului R.F.R. apare în Gazeta Transilvaniei 12 din 11
februarie 1861. Spesele acestui bal au fost urmãtoarele: sala Redutei – 100 fl., muzica – 45 fl., 48
punþi de lumânãri de stearinu – 42 fl. 42 cr., tipografii Romer et Kamner – 16 fl., decorarea sãlii – 26
fl. 15 cr., oglinzile de la Bomches – 22 fl., anunþarea gazetei germane – 1 fl., lucrurile ºi parfumãri
toaletã – 6 fl. 93 cr., flori ºi altele – 3 fl., Montaldo pentru confetãrii cotilion – 11 fl., slujitori bilete ºi
madamei din toaletã, împãrþitul afiºelor ºi cheltuieli mãrunte – 28 fl. Numãrul biletelor vândute a fost
de 379 din care 11 persoane nu au venit la petrecere. Venitul balului a fost de 322 fl. 6 cr.
Balul din 1862 anunþat în Gazeta Transilvaniei 2 din 6 ianuarie 1862 a avut un venit de 198 fl. 54
cr. fãcut public în Gazeta Transilvaniei 7 din 24 ianuarie 1862.
În anii urmãtori apar machete publicitare ce anunþau balurile dupã cum urmeazã: 1863 – Gazeta
Transilvaniei 1 din 5 ianuarie ºi Gazeta Transilvaniei 3 din 12 ianuarie, 1864 – Gazeta Transilvaniei
1 din 1 ianuarie, 1865 – Gazeta Transilvaniei 2 din 18/6 ianuarie, Gazeta Transilvaniei 3 din 21/9
ianuarie, Gazeta Transilvaniei 100 din 30/18 decembrie, 1866 – Gazeta Transilvaniei 2 din 17/5
ianuarie, 1867 – Gazeta Transilvaniei 3 din 23/11 ianuarie, Gazeta Transilvaniei 7 din 6 februarie/25
ianuarie, Gazeta Transilvaniei 102 din 30 decembrie, 1868 – Gazeta Transilvaniei 4 din 26/14
ianuarie, 1869 – Gazeta Transilvaniei 1 din 15/3 ianuarie, Gazeta Transilvaniei 3 din 24/12 ianuarie,
Gazeta Transilvaniei 100 din 12 ianuarie/31 decembrie, 1870 – Gazeta Transilvaniei 3 din 22/10
ianuarie, 1871 – Gazeta Transilvaniei 25/13 ianuarie, Gazeta Transilvaniei 6 din 1 februarie/20
ianuarie, Gazeta Transilvaniei 7 din 4 februarie/23 ianuarie, 1872 – Gazeta Transilvaniei 4 din 24/12
ianuarie, Gazeta Transilvaniei 5 din 27/15 ianuarie, 1873 – Gazeta Transilvaniei 4 din 25/13
ianuarie, Gazeta Transilvaniei 6 din 1 februarie/20 ianuarie, 1874 – Gazeta Transilvaniei 1 din 15/3
ianuarie, Gazeta Transilvaniei 95 din 10 ianuarie/29 decembrie.
Un nou decont apare dupã organizarea balului din 30 ianuarie/11 februarie 1867. Este amintitã
prezenþa corpurilor ofiþereºti strãine care au fost încântate de bal. Se mulþumeºte domnului colonel al
13
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înaltului regiment de infanterie, contele Gondrecourt, înaltului comandant de muzicã care nu a
perceput nicio taxã pentru muzicã ºi domnului Paba, maistru de la capela de muzicã, pentru noile
dansuri româneºti. Venitul balului a fost de 237 fl. 12 cr.16
Din Gazeta Transilvaniei 3 din 24/12 ianuarie 1869 aflãm cã balul R.F.R. anunþat pentru data de
24/12 ianuarie a fost amânat. În aceeaºi zi fusese programat ºi balul Reuniunii Femeilor Catolice.
Consultând Gazetele Transilvaniei din anul 1869 nu am gãsit machete publicitare cu privire la
anunþarea altei date sau cu privire la desfãºurarea balului.
Ultimul decont al unui bal R.F.R. din perioada studiatã apare în Gazeta Transilvaniei 13 din
24/12 februarie 1872, venitul fiind de 112 fl. 50 cr.
Anunþuri publicitare despre adunãrile generale R.F.R. apãreau în Gazeta Transilvaniei în fiecare
an. Acestea erau invocate în baza articolului 8 din statute. În perioada 1851-1863 anunþurile au fost
semnate de cãtre preºedinta Reuniunii: Maria Nicolau (1851-1855), Maria Secãreanu (1856-1857),
Anna R. Orghidan (1858), Zoie I. Petricu (1859-1860) ºi Zamfira Iuga (1862-1863). În perioada
1864-1875 anunþurile au fost semnate de cãtre Comitetul R.F.R. Nu s-au fãcut publice adunãrile
generale din anii 1861, 1868, 1869.
În primii 6 ani adunãrile generale s-au þinut în data de 9/21 octombrie, în cinstea zilei în care s-au
aprobat statutele R.F.R. de cãtre guvernul Transilvaniei. Adunãrile din anii 1857 ºi 1858 au avut loc
în primãvarã, în luna mai. Gazeta Transilvaniei 31 din 20 aprilie 1857 ne informa cã înaltul guvern a
permis adunarea generalã R.F.R. care se amânase. Nu sunt expuse ºi motivele amânãrii. Data
adunãrii se schimbã din nou începând cu anul 1859. Ziua de 7/19 noiembrie, ziua onomasticã a
Maiestãþii Sale Împãrãteasa Elisabeta – patroana Reuniunii, va rãmâne neschimbatã pânã în anul
1875. Excepþie face anul 1871, când adunarea a avut loc pe 8/20 noiembrie.
Înaintea începerii ºedinþei se oficia slujba religioasã la capela din cetate. Din 1860, slujba avea loc
la biserica Sf. Nicolae din Scheii Braºovului. Primele adunãri s-au þinut în sala ºcoalelor gimnaziale
româneºti din Braºov, iar începând cu anul 1860 în sala mare a gimnaziului român gr. or. (astãzi
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna”). La adunarea generalã anualã erau chemate membrele care au
contribuit în anul trecut cu cel puþin 1 fl. ºi care primeau astfel drept de vot. Dupã citirea socotelilor
anuale, se alegea un nou comitet ºi o nouã preºedintã, sau se continua mandatul celor în funcþie. În
Gazeta Transilvaniei 87 din 12 noiembrie/31 octombrie 1864 ºi în Gazeta Transilvaniei 81 din 29/17
octombrie 1870 aflãm cã s-a ales comitetul R.F.R. pentru urmãtorii trei ani.
Ajutorul financiar oferit orfanelor sãrace se dãdea pe baza unor testimonii. În primul an de
activitate Reuniunea publica o provocare în Gazeta Transilvaniei 72 din 6 septembrie 1851 cãtre
purtãtorii de grijã ºi cãtre toate orfanele române din Transilvania de la 12 ani în jos, indiferent de
religie, rãmase orfane de ambii pãrinþi în urma revoluþiei de la 1848-1849. Se cereau testimonii care
sã cuprindã: numele ºi locuinþa orfanei, numele pãrinþilor morþi, districtul ºi cercul, vârsta, dacã este
la ºcoalã ºi dacã doreºte sã plece în altã parte pentru o mai bunã creºtere. Testimoniul se putea scrie pe
hârtie obiºnuitã, dar trebuia întãrit de semnãtura judelui satului ºi a unei feþe bisericeºti – paroh sau
protopop, sau a unui comisar împãrãtesc. Pe baza testimoniilor primite prin membrele colectante sau
prin protopopi se puteau ajuta orfanele cu fonduri, R.F.R. îndeplinindu-ºi scopul declarat. Alte douã
provocãri apãreau ºi în anul urmãtor, 1852. În anunþul din Gazeta Transilvaniei 42 din 31 mai 1852
se extindea ajutorul ºi cãtre orfanele doar de tatã ºi se cerea ajutorul preoþilor pentru afiºarea acestei
provocãri în biserici. În Gazeta Transilvaniei 70 din 6 septembrie 1852 se fãcea apel la trimiterea
testimoniilor indiferent de religia orfanelor.
Dãrile de seamã financiare cu privire la fondul R.F.R. oferã informaþii valoroase. Prima dare de
seamã era publicatã în Gazeta Transilvaniei 76 din 27 septembrie 1856. Aflãm cã la 9/21 octombrie
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1854 fondul R.F.R. însuma 13259 fl. 30 cr. iar suma totalã a colectelor pânã la 8/20 octombrie 1854
era de 15973 fl. 28 cr. Suma totalã a fondului R.F.R. la 9/21 octombrie 1855 cumula 14919 fl. 16 cr.,
parte galbeni, parte bancnote, 1102 sfanþi, 1 taler de 5 franci, 1 galben de 20 franci.
În Gazeta Transilvaniei 13 din 26 martie 1859 se publica de la comitetul R.F.R. o dare de seamã
financiarã pe primii 8 ani de la înfiinþare, respectiv pe anii 1850-1858. Intrãrile: colecte – 15993 fl. 53
cr., interese – 4624 fl. 45 cr. dau un total de 20618 fl. 33 cr. Ieºirile: ajutoare pentru orfane – 1679 fl.
40 cr., spese ordinare – 647 fl. 46 cr., dau un total de 2327 fl. 26 cr. Soldul la 20 noiembrie 1858,
verificat ºi de delegatul comisar al prefecturii din Braºov, era de 18291 fl. 7 cr.
O altã dare de seamã cu privire la fondul R.F.R. apare în Gazeta Transilvaniei 47 din 29/17 iunie
1873. Dupã inventarul ºi bilanþul din 7/19 noiembrie 1872 averea R.F.R. se ridica la 33654 fl. 46 cr.
Din acelaºi anunþ aflãm despre un bal dat în folosul Reuniunii la Blaj în 19 ianuarie 1873 care a adus
un venit de 227 fl. 45 cr.
Se observã o creºtere a veniturilor R.F.R. în fiecare an, românii mobilizându-se ºi contribuind la
ajutorarea orfanelor.
Venituri la fondul R.F.R. veneau ºi din închirieri de spaþii. În Gazeta Transilvaniei 85 din 15/3
noiembrie 1871 comitetul Reuniunii anunþa licitaþia pentru închirierea unei case din Târgul Boilor nr.
329, iar în Gazeta Transilvaniei 55 din 9 august/28 iulie 1874 preºedinta R.F.R., Maria G. David,
anunþa închirierea casei Reuniunii din Târgul Boilor nr. 400, compusã din mai multe locuinþe, 3 bolte
ºi mai multe magazine.
Activitãþile R.F.R. – colectele, balurile, conferinþele, adunãrile, au fost prilej de afirmare a
românilor, de prezentare a valorilor lor culturale. Meritul acestei prime Reuniuni a constat în unirea
femeilor din diferite categorii sociale în lupta pentru emanciparea politicã ºi culturalã a poporului
român.
The first 25 years of publicity from the activity of The Reunion of Romanian Women
from Brasov reflected in ”The Gazette of Transylvania” newspaper
Abstract
This article refers to the work of The Reunion of Romanian Women in Braºov (R.F.R.). This
activity is reflected in advertisements which appeared in The Gazette of Transylvania newspaper in
1850-1875.
R.F.R. was the first Romanian association of women in the Romanian provinces. Founded in
1850, it’s public purpose was to care of girls who remained orphans during the Revolution from
1848.
The 205 advertisements refer to donations/collections to finance R.F.R., the annual ball –
announcement and its financial statement, invitations to general meetings in which a new committee
was elected, information on submitting testimonials were needed in order to identify which orphans
needed help, rental house she owned.
The merit of this first Reunion was to unite women from different social groups and struggle for
political and cultural emancipation of the Romanian people.
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