
ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α' ταχτχκτι συνέλευσις των εταίρων 
προς λογοδοσίαν του συμβουλίου διά τό έτος 1898.

Τή 1 Οτι ’Ιανουάριου 1899 ήμερα Κυριακή, ώριγ 1 Οτι π. μ. 
συνήλθον εις γενικήν συνέλευσιν τριάκοντα επτά εταίροι, tva κατά 
τό άρθρον 31 καί 32 του ’Οργανισμού έκλέξωσι το Ιΐροεδρεϊον 
τής συνελεόσεως, έκλέξωσι τήν τριμελή εξελεγκτικήν επιτροπείαν 
καί άκούσωσι τήν διά τό έτος 1898 λογοδοσίαν του Συμβουλίου.

Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν Πρόεδρος τής συνελεόσεως 
των εταίρων ό κ. Δ. Βικελας διά ψήφων 36, ’Αντιπρόεδρος ό 
κ. I. Μαρκόπουλος διά ψήφων 36, α' γραμματευς ά κ. Μ. Νε- 
γρεπόντης διά ψήφων 37 καί β' γραμματευς ό κ. Μ. Κύρης διά 
ψήφων 37.

Τοΰ κ. Βικελα καταλαβόντος τήν προεδρικήν έδραν καί εύχα- 
ριστήσαντος τους εταίρους έπί τή εκλογή του, έγένετο ψηφοφορία 
πρός εκλογήν τής εξελεγκτικής ε’πίτροπείας, έξελέγησαν δέ μέλη 
αυτής οι κ.κ. Γ. Παπαβασιλείου, Δ. Άνέζης καί Γ. Κλοντη- 
ρόπουλος διά ψήφων 39 έκαστος.

’Ακολούθως ό γραμματευς τοΰ Συμβουλίου κ. II. Καββαδίας 
άνέγνω τήν έν τοΐς προηγουμένοις (σ. 9-27) δημοσιευομένην έκ- 
θεσιν των πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό έτος 1898.

Β' τακτική συνέλευσις των εταίρων.

Τή 31 ΤΙ ’Ιανουάριου 1899 συνήλθον καί αύθις οί εταίροι εις 
τακτικήν συνέλευσιν. Προήδρευσε τής συνελεόσεως ό Πρόεδρος 
αυτής κ. Δ. Βικέλας, παρήσαν δ’ εταίροι 35.
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Ό γραμματεύς της συνελεύσεως κ. Μ. Κύρης άνέγνω την 
παρά πόδας έ'κβεσιν της εξελεγκτικής επιτροπείας περί της οικο
νομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1898.

'Η συνέλευσις ένέκρινεν όμοφώνως την διαχείρισιν του 1898 
και ίξέφρασε την εΰαρέστησίν της πρός τε τό διοικητικόν συμ
βούλιου καί τό λοιπόν προσωπικόν της Εταιρείας διά την έπι- 
μέλειαν καί τάν ζήλον περί την έκτέλεσιν των καθηκόντων αυ
τών, όμοθύμως δ’ άπεδέξατο την πρότασιν της επιτροπής όπως 
διαγραφώσιν έκ τοϋ ένεργητικοΰ τής Εταιρείας αϊ έπόμεναι πέντε 
επισφαλείς απαιτήσεις, δηλώσασα ότι ή διαγραφή αυτών γινό
μενη διά λόγους λογιστικούς οΰδεμίαν συνεπιφέρει απώλειαν δι
καιώματος, ήτοι:
α') Έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν τοϋ

Δημοσίου............................................
β') Έξ εκκρεμών λογαριασμών πρός διαφό

ρους Προξένους, πρός τό 'Υπουργείου 
τής Παιδείας καί τό Κεντρ. ταμεϊον. 

γ') Έξ επισφαλών χρεωστών έκ γραμματίων 
λαχείου Α' τετραμηνίας 1897 . 

δ') Έξ οφειλής εφόρου Κ. Δημητριάδου. 
ε') Έξ οφειλής ταμίου Μήλου Μπέικου.

Έν δλιρ

Δρ. 82,390.57

2,307.75

7,466.40 
» 1,000.— 
» 9 50

Δρ. 93,174.22

’Ακολούθως έξελέγη ή πενταμελής έπί τοϋ προϋπολογισμοΰ 
επιτροπή έκ τών κκ. Β. Γιαννούλη, Γ. Δυοβουνιώτη, I. Φωτίου, 
Θ. Μπαλτή καί Δ. Βαλλώση.
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