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ΆπολογΜμόξ τοΰ υπέρ των αρχαιοτήτων λαχείου 
κατά τάς τρεις πρώτας περιόδους.

Α' Περίοδος.

Έπωλήβησαν κλήροι 47,807 προς δρ. 3.36 έκαστος αξίας δρ. 160,6 1.52 
έξ αυτών εισεπρ. μέχρι σήμερον 11 Ίουλ. 1879 δρ. 143,451.02 

εκρατήθη προμήΟ. παρά τών πωλητών" 14,531.12 
οφείλονται έ'τι εΐσπράξιμα καί μ ή · » 2,649.38

δρ. 160,631.52
έδόθχσαν εις 169 κερδήσαντας κλή

ρους .................δρ. 50,131.44
εις κατασκευήν γραμ

ματίων, έςοδα γρα
φείου καί μισθούς 
προσωπικού · · δρ. 10,765.45 

Καθαρόν κέρδος τής Άρχαιολ.
Εταιρίας εκ των μέχρι σή
μερον γενομένων εισπράξεων δρ. 82,554.13

δρ. 143,451.02

Β' Περίοδος.

Έπωλήδησαν κλήροι 28,458 προς δρ. 3.36 έκαστος αξίας δρ. 95,618.88 
έξ αυτών εϊσεπράχδησαν μέχρι σήμερον · · δρ. 85,635.70 

έκρατήΟη προμήδ. παρά τών πωλητών" 8,686.22 
οφείλονται έ'τι εΐσπράξιμα καί μή · · » 1,296.96

δρ. 95,618.88
έδόΟησαν εις 162 κερδήσαντας κλή

ρους .....................δρ. 28,876.65
εις κατασκευήν γραμ

ματίων,εδοξα γρα
φείου καί μισθούς 
προσωπικού · · · δρ. 6,958.07 

Καθαρόν κέρδος τής Άρχαιολ.
Εταιρίας έκ τών μέχρι σήμε
ρον γενομένων εισπράξεων · δρ. 49,800.98

δρ. 85,635.70

Γ Περίοδος.

Έπωλήδησαν κλήροι 30,370 προς δρ. 3.36 έκαστος αξίας δρ. 102,043.20
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ίς αυτών είσεπράχΟησαν μέχρι σήμερον τό άντίτιμον γραμ
ματίου 29,707 ..............................δρ. 90,065.94
έκρατήθη προμήΟ. παρά τώνπωλητών» 9,749.48 
οφείλεται άντίτιμον 663 γραμματίων
είσπράξιμον καί μή................. .... · “ 2,2-27.78

δρ. 102,043.20
εκ των είσπραχθέντων έδόΟησαν είς 165 κέρ

δισαν. κλήρ. μέχρ.σήμ.δρ. 30,919.08 
είς κατασκευήν γραμ-

t vr «*ματιών,εςοοα γρα-
φείου, καί μισθούς , .
υπαλλήλων γρα
φείου λαχείου μέ- 
ypt τέλους’ιανουα- 
ρίου 1879 λήξεως 
τής γ' περιόδου · δρ. 7,580.66 

Καθαρόν κέρδος τής Άρχαιολ.
Εταιρίας έκ των μέχρι σήμε
ρον γενομένων εισπράξεων · · δρ. 51,566.20

δρ. 90,065.94
Καθαρόν κέρδος τής Άρχαιολ. Εταιρίας καί των τριών περιόδων εν συ-

νόλω τής α περιόδου........................................................ δρ. 82,554.13
τής 6’ η ··············» 49,800.98
τής γ' »  » 51,566.20

έκτακτον κέρδος τής αυτής περιόδου έκ των μή πληρωΟέν-
των κλήρων καί ά'λλων ·······............................... 4,858.56

δρ. 188,779.87
είς τό κέρδος τούτο περιλαμβάνονται ομοίως καί 
τά μή άπαιτηΟέντα κέρδη κλήρων κερδησάν-
των τής cr.' περιόδου 31, άςίας.....................δρ. 2,412,38

τής « 38 » ..................... ..... 2,358.35
τής γ’ » 35 » ................. · » 3,091.31

δρ. 7,862.04
Έν Άθήναις, τή Γ1 ’Ιουλίου 1879.

Ή έπί του λαχείου επιτροπεία 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓ πρόεδρος,
Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΓΛΟΣ,
ΕΓΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ,
Η. I. ΙΙΑΠΛΙΙΑ10Π0ΓΛ0Σ νομάρχης Αττικής καί Βοιωτίας.
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