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ISTORICUL SOCIETAȚII



„STEAUA* 

 socIETATE: PENTRU 

SaioNDIREA cură în POPOR. 

| INFIINȚAREA. i 

La 25 Noembre 1900, mai. mulţi profesori și 

alte persâne cu dor de ţară și de neam, și-aii pro- 

pus să întemeieze o Societate, al cărei scop să fie 

rEspîndirea în popor. a. scrierilor morale, folosi- 

t6re şi patriotice. .. | 

Spre acest. sfîrşit aă împărțit un. apel, prin care 

invită pe cetăţeni la o întrunire pregătitore, care 

s'a ținut în Palatul Universității din -Bucuresci. La 

20 Decemvrie 1900 a avut loc a doua adunare în 

care s'a votat statutele și s'a ales primul comi- 

tet compus din:



Membrii: 

a) 

. Ceusori ::. 

D-l SPIRU HARET “Profesor Univer- 

sitar şi actualmente Ministru Cul- 

telor și Instrucțiunii publice.” 
D-l ION KALINDERU, Membru al Aca- 

„demiei Române, Administrator al 

„Domeniului. Cor6nei. 
D-l [. PROCOPIE DIMITRESCU, Mare 

proprietar, fost primar al Capitalei. 

D-l SAVA ȘOATĂNESOU, Mare pro- 

„prietar, 

D- MIHAIL VLĂDESCU, Profesor uni- 
versitar. 

D-l PETRE GÂRBOVICEANU, Pro- 
fesor. |. 

D-l CHRISTU NEGOESCU, Profesor. | 
D-l' Cons, BANU, Profesor.   “D-A' DIM. CECROPID, Institutor. 

Di Consrr. ALIĂXEŞTIANU, Inginer, 

Director în Ministerul Domeniilor. 

t 
stitutor. - 

C. S. PăR. Coxsr. 10xus0U, preot. 

| D-l „CoNsT. ALEXANDRESCU, In-



cari conduc şi astădi Societatea, având ca preşe- 
dinte pe d-l ION KALINDERU, iar ca administrator- 

casier. pe d-l PETRE GARBOVICEANU, administra- 

torul Casei . Bisericii. 

. a EI 

SCOPUL SOCIETĂȚII. . 

"După cum s'a vădut din apelul pentru înființare, 
scopul Societăţii este, de a lucră pentru:propagarea 

şi întărirea înv&țaturii în massa poporului, prin ti- 

părirea şi răspindirea de scrieri și publicațiuni de 

tot felul, cu caracter moral, patriotic și utilitar, și 

pentru împedecarea, prin . t6te, „mijlâcele legale a 

răspîndirii: de ; scrieri și publicaţiuni imorale. sati cu 

tendințe contrarii statului şi idei! naţionale române. 
Pentru atingerea acestei ate, Societatea a ales 

următbrele mijlâce: e 
a). Tipărirea de. scrieri și, „ publicaţiuni asupra 

unor anumite subiecte întocmite: după! un program 

determinat, | . 

d). Incuragiarea prin premii sati . în; alt: ic a 

publicațiunilor cari vor fi de natură a corespunde 

scopului e. -: :: ae 

c). Răspîndirea acestora,. fe pe un preţ cat. mai 

redus, fie sub formă de premii. școlare sai alt-fel,



Membrii: 

  
. Censori :: | | 

D-l SPIRU : HARET “Profesor Univer- 
sitar și actualmente Ministru Cul- 
telor și Instrucțiunii publice. 

D-l ION KALINDERU, Membru al Aca- 

demiei Române, Administrator al 

„Domeniului Cor6nei. 
D-l 1. PROCOPIE DIMITRESCU, Mare 

proprietar, fost primar al Capitalei. 
D-I Sava ȘOMĂNESCU, Mare pro- 
„prietar, 

D- 1 MIHAIL VLĂDESCU, Profesor uni- 
versitar, 

D-l PETRE GÂRBOVICEANU, Pro- 
fesor. 

"DA CHRISTU NEGOESOV, Profesor. 
D-l' Coxsr, BANU, Profesor. 

„UD-:Drar. CECROPID, Institutor, 

D-l Cons. ALIMĂNEȘTIANU, Ingiter, 
Director în Ministerul Domeniilor. 

D-l . Consr. „ALEXANDRESCU, In- 
stitutor, Ă 

C. S. PăR. Coss. IOnEs60, “preot.



cari conduc și astădi Societatea, având ca preșe- 
dinte pe d-l IOX KALINDERU, iar ca administrator- 

casier. pe d-l PETRE GARBOVICEANU, administra- 

torul Casei . Bisericii. 

"După cum s'a vădut din apelul pentru înființare, 

scopul Societăţii este, de a lucră pentru: propagarea 

și întărirea înv&țaturii în massa poporului, prin ti- 

părirea şi r&spîndirea de scrieri și publicaţiuni de 

tot felul, cu caracter moral, patriotic și utilitar, și 

pentru împedecarea, prin tâte ,mijlâcele legale a 

r&spîndirii: de. scrieri şi publicațiuni imorale. saă cu 

tendinţe contrarii statului și idei! naţionale române. 

Pentru atingerea acestei ţinte, Societatea a ales 
următârele mijlsce: îi 

a). Tipărirea de. scrieri şi publicaţiuni asupra 

unor anumite subiecte întocmite după ! un program 

determinat, :.., 

d). Incuragiarea “ prin premii sai în, alt: iod a 

publicațiunilor cari vor fi de natură a corespunde 

scopului ei. - : :: ae 

<). Răspindirea acestora,. fie pe un “preţ cât mai 

redus, fie sub formă de premii şcolare sai alt-fel,
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4). Incuragiarea şi susținerea: instituțiunilor cul- 
turale' și. şeâlelor de adulți. 1... i i 
2). Crearea unei Bibliotecă populare în vederea 
scopului ce urmăresce; a 

mijl6ce rari sunt f6rte nemerite pentru a se pute 
împlini o asemenea operă de interes naţional. 

In statute se mai prevede, că se vor putea în- 
fiinţa și filiale în judeţe, îndată ce Societatea va fi - 
luat o desvoltare mai mare. 

“ALCĂTUIREA ȘI AVEREA SOCIETĂȚII. 

- Societatea se compune din membrii onorari, do- 
natori şi activi, iar veniturile consta din: 
a). Cotisaţiile membrilor. 

6). Donaţiuni în bani sati în cărți. 
d). Beneficiile ce s'ar realisa din vindarea bro- 

şurilor tipărite saă distribuite de Societate. 
“d). Ork-ce alte venituri întimplătâre. 
Cotisaţiunile sunt de cel puțin 2 lei anual, afară 

de învățători, preoți rurali şi săteni, pentru cari e 
de minimum 1 let pe an. 

Ori-care pers6nă, care va dărui dela. 200 lei în 
sus; va fi proclamată membru donator. De aseme- 
nea 'comitetul pâte numi membru de ondre per:



sânele, cari prin autoritatea lor contribuesc în mod 

puternic la .ajungerea scopului. Societății, 

La 1 Septemvrie.1903 Societatea numără peste 

2.500 membrii, iar comptul de gestiune arătă ur- 

mătârele sume: E 
i E 

- Venituri... A 

Din cotisațiuni, procente la ca= RER Sa -: | 

„pital, etc. . . n cin a Del. 19, 318, 05 
„Din donațiuni .. e teii, îi, ___ 4.839,70 

„Total, „2. i: : Let :24.197,75 
e 

  

Cheltueli - 

“In anul 1901. . Le 113199... 
> 2 1202... >. 1.181,13) Die 
„55 1903: 2, + 484,50 a 

Total. . LE 279762 Lei “an9762 
sai un Capital de . . 5 au Let. 21.400,13 

  

în scrisuri funciăre urbane Bucuresci și Obligațiuni 

comunale și județene,.depuse la Banca Naţională. 
1
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ACTIVITATEA SOCIETĂȚII. - 

De la întemeiere și pînă acum Societatea a ti- 
părit în broșuri de câte 96-—126 pagine, următârele 
lucrări: 

No. 1. Din 7zra Basarabilor, de G. Coşbuc— 
un resumat al Istoriei n6stre naționale de la colo- 
nisarea Dacilor pînă la resboiul pentru + neatirnare 
din 1877—'79, 
"No. 2. Folosele învățăturii, de P. Dulfu—o de- 

scriere a stării de adi a sătenilor noştri în ase- 
meEnare cu a celor de prin țările apusene și mij- 
I6cele de îndreptare. 

No. 3. Minunea vieții şi cheia unii, de Th. D. 
Speranția—o povestire morală şi instructivă. 

No. 4. Grădina de legume, de I5n Haşeganu— 
un tratat de grădinărie. 

No. 5. Medicul poporului, partea |, de Dr. 1. 
Felix—poveţe practice de higienă. 

No. 6. Avem cu ce să ne mindrim, de T. Du- 
ţescu-Duţu— spicuiri din Istoria şi Literatura na- 
țională, cu îndemnuri pentru săteni la învățătură. 
No. 7. Medicul Poporului, partea Il, de Dr. 1. 

F Feli-_poveţe pentru păstrarea sănătății, 
avend fie-care cărticică numerâse gravuri, - fârte 

bine isbutite și potrivite textului,
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- Sai tipărit din: 

- No, 1. 1: 70.000) exemplare Vi 
No. 2. 65.000 > | 

No. 3. 35.000 > 

No. 4, 40.000 » 

No. 5. 40.000 > a 

No. 6. _30.000. .» .. | sati în 
total 280.000 exemplare 

distribuit din: 

i sai vindut și 

A
 

  
„No. 1... 69.650 exemplare , za 
No.2. 59850. 3, |. 
No. 3. ...30:000 .. .. [cu prețul de. 

No. 4, 37800. 2 [15 banii 
No. 5. 35000 13. E „bucata. - 
No. 6... 2520 >. | 

cari. ail fost de sigur: cetite. şi. ascultate cu viii in- 

teres de sute de mil.de săteni. ; -- „ur - 

_In'ce privesce cele-lalte. puncte. din 'statute,.nu 

Sa „putut împlini încă, parte fiind-că. nu eră tim- 

pul, parte din causă..că nu ai îngăduit mijl&cele. 

Cum însă sai început dejă. lucrările pentru impri- 

marea unor tablouri a; MM..LL. Regelui și Re- 

ginei, artistic executate de . talentatul tînăr Const. 

Petrescu, spre a fi împrăștiate mai ales la ţcră în 

locul ic&nelor și altor. portrete străine, se va urmă 

treptat . și. cu . cele-lalte. . In - întretimp.. Societatea 

stărue la tipărirea. și răspândirea, cărticelelor. de fe- 

lul celor de mai sus, cari au dat:r6de frumâse şi
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sunt prin subiectele lor de nemărginit “folos pen- 
tru desvoltarea culturală, morală și economică a 
populaţiunii rurale. , pe si 

i , 
: 
. 

! INCHEERE. E 

Acestă Societate, răsărită din iniţiativa uhei mâni 
de Smeni și. ajutată de toți patrioți, cari lucreză 
fără preget.la înălțarea ţăranului român, e de un 
folos obștesc incontestabil. Lipsa ei eră adinc sim- 
țită, mai cu semă că de la un timp străbătuseră 
la sate diferite scrieri imorale, vătămătsre, și cum 
fie-care cetățean e dator a' da o părticică din avu- 
tul saă munca sa pentru neam, de sigur că nu- 
mărul membrilor se vor iomulg, iar: Societatea. va 
fio adevărată stea de îndrumare a poporului” către 
progres în' tâte privinţele. Pentru a se vedea. cum 
a fost primită Socigtatea dela început și cum ur- 
mEză -a fi privită de toţi : cei! cari se interes6ză 
la starea ţăranului, - arată cifrele de mai sus, - cum 
și concursul de care sia bucurat ! ' din . partea Mi- 
nisterului de Culte, care: a permis ca broșurile să 
se vindă prin revisorii școlari, i i-a acordat un ajutor 
bănesc; Administraţia Domeniului Cornei, care a 
propagat răspândirea broşurilor prin agenții sti etc.;
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Direcţia Postelor, care i-a acordat un porto redus, 

Regia Monopolurilor Statului, care a consimțit ca 

broșurile să se vindă și prin depositarii și împăr- 

țitorii de tutun și numer6se persone, cari ai cum- 

părat cărţile pentru premii şcolare etc. 

Preşedintele Societăţii, 3. Kalinderu. 

Bucuresci, Septembre 1903. 

e BUOTECE N 
f Ceatrată 
3 Univereiteră 

S Bucureştii.



DE VÎNDARE 

BROȘURELE SOCIETĂȚII „STEAUA“ 

Se găsesc la Tipografia editore 

Inst. de Arte Grafice „Carol Gâbl* S-r Î. St. Rasidescu 

46, Strada Dâmnei, 46. 

La Revisorii şcolari. Debitanţii de tutun. Librarii 

și Depositarii de diare. 

In cantităţi mari se acordă 5 bani de bucată rabat. 
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„CARGL G6BL: SE 
S-sor IGN ST. RASIDESEU ||: 

Bucureset, Strada Dâmnel, 16. i 

Electuiază tot felul de lucrări i 
relative la N 

ARTELE GRAFICE |; 
Medalla da aur la Exposiţiunea din Paris din 1900 i 

MARE DEPOSIT : 
. DE : 

Registre agricole și școlare i 
TABLOUBI ISTORICE îM CULORI ȘI ICOAXE i 
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Administraţia Bibliotecei Societăţii Și 

„STEAUA“ | 
fa fast, de Arta Grafice „CAROL GOaL“ S-sor 1, St. Basidescu 

Bucaresci. Strada Dâmnei 13,



  

  

                                    
  

  

ALBINA - 
Revistă Populară Enciclopedică 

Hpare în fie-care Duminecă 

în 32 pagini. 
  

Abonamentul pe an 5 lei plățit înainte 

la 1 Ocftombre a intrat în anul VII 
  

Redasţia şi Administrația: 

Strada jântultsa J8 9, DBucuresci. 

P. S. Persânele cari fac 5 abonamente 

platite înainte, primesc șe al 6-lea gratuit. 

    
    vioviovtovăostovtatasha 
  

  

   


