ΤΡΙΤΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Έν Αθήναις έν τώ Πανεπιστημίου τή 22? Σεπτεμβρίου
1891, ημέρα Κυριακή, ώρα 9ϊ) π. μ. συνελθόντων εταί
ρων περί τους τεσσαράκοντα πέντε, έπειδή ό μέλλουν νά
προεδρεύση αντιπρόεδρος κ. Σπ. Φιντικλής έμήνυσεν, οτι
ασθενών δεν θά προσέλθη, ο γραμματεύς Στ. Α. Κουμανούδης, έκτελών τήν προ ήμερων ύπό τού Συμβουλίου δοθεϊσαν αύτω έντολήν, άνέγνω εις τους έταίρους τήν προς
το προεδρεϊον τής Εταιρίας πεμφθεΐσαν τή 28τι Αύγουστου
1891 έπιστολήν τού κ. A. Α. Κοντοσταύλου, δι’ ής παρητεϊτο τήν προεδρίαν τής Εταιρίας καί παρεκάλει τό προεδρεϊον όπως ύποβάλη εις τήν συνέλευσιν τήν παραίτησίν του, μετά παρακλήσεως προς αποδοχήν αυτής. Είπε
δε ό γραμματεύς , δ'τι έν του Συμβουλίου μετά μεγάλης
λύπης έγνώσθη αΰτη ή παραίτησις καί δμοθύμως έξεφράσθη ή έπιθυμία τοΰ νά μή γίνη δεκτή, ώς άντικειμένη εις
τά συμφέροντα τής Εταιρίας' έλπίζει δέ τό Συμβούλιον,
ό'τι καί πάντες οί παρόντες σήμερον έταϊροι δεν θέλουσιν
άποδεχθή αύτήν. Είτα παρεκάλεσε τήν συνέλευσιν νά όνομάση τον μέλλοντα νά προεδρεύση τής σημερινής συνελεύσεως.
Μετά τινας ύπό δύο εταίρων γενομένας αντιρρήσεις, ό'τι
δεν δύναται ή συνέλευσις νά προβή εις ούδεν έργον, άτε
μή ύπάρχοντος προεδρείου, έπεκράτησεν ή των πλείστων
εταίρων γνώμη νά όνομασθή ύπό τής συνελεύσεως ό προε
δρεύσουν καί ώνομάσθη ό έκ των συμβούλων κ. Δ. Τσιβα-
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νόπουλος,δ'στις παρελθών ήρώτησε τήν συνέλευσιν, αν γί
νεται αποδεκτή ή παραίτησις τοΟ κ. A. Α. Κοντοσταύλου.Ή συνέλευσις δμοθύμως δεν τήν έδέχθη, καί άνετέΟη
εις τδ Συμβούλιου νά ανακοίνωση τούτο εις τον κ. Α. Κοντόσταυλον,παρακαλούμενον νά συνέχιση τήν προεδρίαν του.
Δεύτερον ήρώτησε τήν συνέλευσιν, αν θά έξακολουθήση
τήν συζήτησιν τοΰ ύποβληθέντος ύπό τής επιτροπής σχε
δίου νέου τής Εταιρίας οργανισμού. Ή συνέλευσις ανέ
βαλε τήν συζήτησιν εις άλλην προ τοΟ τέλους του έτους
συνέλευσιν, δρισθησομένην ύπδ τοΟ προέδρου ή αντιπροέ
δρου. Διελύθη δέ ή συνέλευσις περί ώραν 11 r'v π. μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εν Άθήναις έν τώ Πανεπιστημίψ , τη 15ϊΐ Δεκεμ
βρίου 1891, ημέρα Κυριακή, ώρα ΙΟτι π. μ. συνελθόντων
εταίρων περί τούς τριάκοντα, προήδρευσεν δ αντιπρόεδρος
κ. Σπ. Φιντικλής, άτε του προέδρου κ. Άλ. Κοντοσταύλου κωλυθέντος νά παρευρεθή. ’Ανήγγειλε δέ δ άντιπρόεδρος τοϊς έταίροις, δ'τι δ πρόεδρος τής Εταιρίας κατόπιν
τής παρά τής τελευταίας συνελεύσεως έκφρασθείσης εύχής, ήν διεβίβασε προς αύτόν τό συμβούλιου, άπέσυρε τήν
παραίτησίν του, δεν παρίσταται δέ σήμερον ένταΟθα ένεκα
κωλύματος. Ειτα παρεκάλεσε τήν συνέλευσιν έζ ονόματος
τοΟ συμβουλίου νά άναβληθή ή συζήτησις τοΟ σχεδίου
νέου οργανισμού τής Εταιρίας, επειδή τό έτος έντός ολί
γου τελειόνει καί έπίκεινται αί νέαι άρχαιρεσίαι. Ούδεμιάς
άντιρρήσεως έξενεχθείσης παρά των συνελθόντων εταίρων,
ή συνέλευσις διελύθη περί ώραν 11Τΐν π. μ.
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