
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ

£12 ΤΙ Α' ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τη 29ϊ) Μαρτιογ 1887

Προς τό Διοικητικόν Σνρ6ον2ιογ 
της εν Άθήναις Άρχαιο2ογικης 'Εταιρίας.

Συμφώνως μέ τό ύπ’άριθ. 11 άπό 11 Φεβρουάριου έ. ε. έγ- 
γραιροντοΰ Διοικητικού τούτου Συμβουλίου , έπεληφθην της άνα- 
τεθείσης μοι εργασίας της έξελέγξεως της κατά τό έτος 1886 
διαχειρίσεως του άποβιώσαντος Ταμίου Π. Έμ. Γιαννοπούλου, 

άρχην ποιησάμενος άπό των εσόδων καί εξόδων.

Ώς προς τά έσοδα.

Παρέβαλον τά βιβλίον Ταμείου μέ τό Καθημερινόν καί εύρον 
άμφότερα συμφωνοΰντα ώς προς τά μερικά καί ολικά ποσά, άλλ’ 
ή βάσις έφ ’ ης έκαστον έ'σοδον στηρίζεται ήτοι, τά στελέχη των 
σημειουμένων ώς έκδοθεισών διπλοτύπων αποδείξεων είσπράξεως, 
δεν έκρατηθη τακτικώς, διότι έν ω εις τό βιβλίον Ταμείου καί τό 
Καθημερινόν σημειοϋνται ώς έκδοθέντα διπλότυπα ύπ’ άριθ. 1 
εως 50, εις τό βιβλίον των στελεχών είνε συμπεπληρωμένα μό 
νον επτά' ήτοι τά ύπ’ άριθ. 1 εως 6 καί τό ύπ’ αριθ. 32 φέροντα 
έν συνόλψ δρ. 8,934.03, έν φ αί έγγεγραμμέναι εισπράξεις του 
άνέρχονται εις τό ποσόν των δραχμών 153,297.33. Προσέτι 
έπειδη έν τη άρχη της έξελέγξεως τών έσόδων μοί ΰπεδείχθη 
υπό του κ. Κ. Μυλωνά καί τό ύπ’ άριθ. 48 διπλότυπον έκ δραχ. 
420.35 έκδεδομένον άπό τόν άποβιώσαντα Ταμίαν μέ όλους 
τους άπαιτουμένους τύπους, ένέγραψα καί τό ποσόν αυτό τη απο- 
φάσει τοΰ Συμβουλίου, είςχρέωσιν του άποβιώσαντος υπολόγου,
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άνελθουσών των εισπράξεων του μετά την χοέωσιν ταύτην εις 
δραχ. 153,717.68.

Ός προς τά έξοδα.

Της έξελέγξεως των εξόδων έπελήφθην διά. της παραβολής τοΰ 
βιβλίου'Ταμείου μέ τό Καθημερινόν, άτινα εύρον συμφωνοΰντα. 
Κατόπιν παρέβαλον με τό Καθημερινόν καί τά χρηματικά εντάλ
ματα, άλλ’ έκ της παραβολής των ένταλμ,άτων παρετήρησα ότι 
ελλείπει τό ύπ’ άριθ. 198 έκ δραχ. 553 έκδεδομένον δι’ εργασίας 
άνασκαφών έν τη Άκροπόλει καί ότι τό ύπ’άριθ. 150 έκ δραχ. 
4,694 ύπήρχεν έγγεγραμμένον διά δραχ. 4,700 ήτοι διά δραχ. 
6 έπί πλέον άς άφήρεσα έκ των πληρωμών περιορίσας αΰτάς εις 
δραχ. 141,21 6.30 άντί δραχ. 1 41,222.30 μη θεωρήσας δίκαιον 
νάέκπέσω καίτό ποσόν του μη ύπάρχοντος χρηματικού έντάλμα- 
τος, διότι ένδεχόμενον νά εΰρεθή τοΰτο.

Κατά συνέπειαν τό υπόλοιπον τοΰ άποβιώσαντος υπολόγου δι’ 
όπερ πρέπει νά θεωρηθή οφειλέτης, μη εύρεθέν έν τφ Ταμείω 
είνε τό έξης :
Έσοδα κατά το καθημερινόν .... Δρ. 153,717.68
Έξοδα...............................................................» 141,216.30

Τό μη παραδοθέν υπόλοιπον . ... Δρ. 12,501.38

Μετά την ανωτέρω έργασίαν επελήφθην τής τακτοποιήσεως τής 
εκκρεμούς χρηματολογικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1886 υπό την 
διαχείρισιν τοΰ προσωρινώς άναλαβόντος χρέη ταμίου συμβούλου 
τής Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου, είσαγαγών εις τό Ταμεΐον δι’ 
έκδόσεως τακτικών διπλοτύπων άπάσας τάς έκκρεμεϊς εισπράξεις 
των ειδικών είσπρακτόρων καί άλλων, παραλαβών καί άπαντα τά 
μένοντα είςχεϊρας τών ειδικών είσπρακτόρων έξωφλημένα χρημα
τικά έντάλμ.ατα άνήκοντα εις την ιδίαν χρήσιν καί διαχείρισιν, έγ- 
γράψας τάς τε εισπράξεις καί πληρωμάς εις τό βιβλίον Ταμείου 
καί τό Καθημερινόν. Τό δέ αποτέλεσμα τής διαχειρίσεως ταύτης 
φέρει εις έσοδα μέν ....... Δρ. 14,436.90
εις έξοδα δέ........................................................» 10,545.80

καί υπόλοιπον  ............................Δρ. 3,891.10
α'ίτινες θέλουσι μεταφερθή εις την διαχείρισιν τοΰ 1887.
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Περατωθεισών όλων των έν τώ Καθημερινφ καί τφ βιβλίω 
Ταμείου άπαιτουμένων εργασιών προέβην εις την μεταφοράν έν τφ 
Καθολικφ όλων των έν τφ Καθημερινφ πράξεων έσόδων τε καί 
έξόδων, καθ ’ όσον οϋδεμία έγένετο πριν έν τφ Καθολικφ μεταφορά.

Τακτοποιήσας καί συριπληρώσας ώς ανωτέρω τά βιβλία, προέ
βην εις την σύνταξιν του ισολογισμού των εισπράξεων καί πλη

ρωμών του 1886, την κατάστασιν της περιουσίας της Εται
ρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1886. τον πίνακα των απολογι
σμών της ’Αρχαιολογικής Εταιρίας άπό του έτους 1858-1886 
καί ειδικόν λογαριασμόν τοΰ άρχαιολογικοΰ Λαχείου τής 1’ πε
ριόδου, άτινα υποβάλλονται συνημμένως.

’.Επί τοΟ ισολογισμού.

Παρατηρήσειο ώς προς τά έσοδα.

Κατά τον ισολογισμόν τά κύρια έ'σοδα του 1886 αφαιρου- 
μένων τών άπό έξαργύρωσιν κληρωθέντων χρεωγράφων, εισπρά
ξεων ανέρχονται εις..........................................Δρ. 110,866.68

Έν φ τάτοΰ 1885 μετά την άφαίρεσιν έπι- 
σης τών άπό κληρωθέντα χρεώγραφα εισπρά
ξεων ανέρχονται είς................................... ...... » 140,813.67

ήτοι έλαττον κατά Δρ. 29,946.99 
Ή τοιαύτη έλάττωσις προήλθε κυρίως έκ τοΰ αρχαιολογικού 

Λαχείου, διότι κατά μέν τό 1885 είσεπρά-
χθησαν έξ αϋτοΰ..........................................· Δρ. 100,324.50
κατά δέ τό 1886 . ............................» 65,125-90

ήτοι έλαττον κατά Δρ. 35,198.60 

Παρατηρήσεις ώς προς τά εζοόα.

Κατά τόν ισολογισμόν τά κύρια έξοδα τής διαχειρίσεως του 
1886 ανέρχονται μετά την άφαίρεσιν τών έξοδευθέντων εις αγο
ράν ακινήτων, εις................................................  Δρ. 135,926.35

έν φ τά τοΰ 1885 μετά την άφαίρεσιν τών 
άποδοθέντων είς την ’Εθνικήν Τράπεζαν πρός 
συμπλήρωσιν τοΰ τιμήματος τών άγορασθέν-
των μετοχών της είς................... · . . )) 152,683.76

ήτοι έλαττον κατά Δρ. 16,757.41
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‘Ως προς την περιουσίαν της 'Εταιρίας.

Ή περιουσία της Εταιρίας κατά την ύποβαλλομένην κατά- 

στασιν. αυτής μέχρι τέλους του 1886 ήλαττώθη εντός του 1886 
κατάδραγ. 25,059.67, διότι ώς εξάγεται έκ τής δημοσιευθεί- 
σης καταστάσεως αυτής του έτους 1885, αύτη άνήρχετο μ,έχρι
τέλους τοΰ 1885 εις..........................................Δρ. 376,231.27
κατά δέ τό 1886 καθά έκ τής ύποβαλλομένης 
ήδη καταστάσεως έξάγεταιπεριωρίσθη αύτη εις » 351,171.60

ήτοι επί έλαττον κατά Δρ. 25,059.67

Έν δέ τή καταστήσει τής περιουσίας φαίνονται τά κονδύλια 
έξ ών προέκυψεν ή ανωτέρω έλάττωσις.

Ή περιουσία τής Εταιρίας συνίσταται έκτων εξής:
Α’ Έξ ακινήτων κτημάτων άξίας Δρ. 27,447.08
Β' Έκ μετοχών Εθνικής Τραπέζης )> 59,253.10
Γ’ )) χρεωγράφων τοΰ Δημοσίου 246,992.92
Δ' )) προκαταβολών λογαριασμφ Δημοσίου . » 56,163.77
Ε' )) » » Εταιρίας . » 462.35
Τ' )) τοΰ οφειλομένου υπολοίπου τοΰ άπο- 

βιώσαντος Ταμίου Π. Γιαννοπούλου )> 12,501.38
Ζ' )) τοΰ υπολοίπου τοΰ Ταμείου τοΰ δια·
χειριζομένου προσωρινώς τό Ταμεΐον Συμ
βούλου τής Εταιρίας κ. Γ. Νικολαίδου τής
31 Δβρίου 1886 ................................................ » 3,891.10

Τό ολον Δρ. 406,711.70 
Εκ τοΰ ποσοΰ τούτου άφαιρεθήτωσαν αί 

οφειλόμεναι εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν έκ 
τοΰ κατά τό 1885 ληφθέντος δανείου έκδραχ.

100,000 τή έγγυήσει των χρεωγράφων . . Δρ. 55,540.10
Ή καθαρά περιουσία τοΰ 1886 Δρ. 351,171.60

Πριν ή κλείσω την παροΰσαν αναφέρω ότι προέβην καί εις 
την έξέτασιν τοΰ Λαχείου τής ΙΑ' περιόδου συντάξας προσωρι- 
ypv λογαριασμόν καί τής διαχειρίσεως ταύτης, όν προσυπογε-
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γραμμένον καί άπό τόν διαχειριστήν του Λαχείου κ. Ν. Φραν- 
τζήν, συνυποβάλλω έν τή παρούσα).

Φρονών οτι έξεπλήρωσα την άνατεθεϊσάν μοι εντολήν ύποση- 
μειοΰμαι εύσεβάστως.

Έν Άθήναις τήν 5 Μαρτίου 1886·
Ευπειθέστατος

X. Δροςινης

Προσωρινός Λογαριασμός 

τοϋ ΑρχαιοΛογικον Λαχείον τής ΙΑ περιόδου. 
Έπωλήθησαν κατά το Ιίρωτόκολλον ίξελέγξεως Γραμμάτια

27,300 άτινα προς δραχ. 3 έκαστον 
φέρουσι................................................. Δρ. 81,900

Είσεπράχθησαν μέχρι τοΰδε εκ 

Γραμματίων 26,131 ΔΡ. 78,393
καί καθυστερεΐται ύπό διαφόρων Προ 
ξένων καί άλλων το τίμημα 1169 
Γραμματίων φερόντων . » 3,507 81,900

’Εκ του ώς ανωτέρω είσπραχθέν- 
τος τιμήματος Γραμματίων 26,131. Δρ. 78,393
Α' Είσήχθησαν εις τό ταμείον τής 

Εταιρίας (διπλ. άπόδετξις 60) . Δρ. 3,891
Β' Εις Εθνικήν Τράπεζαν διά τοΰ 

προσωρινώς διευθύνοντος τό Τα 
μεϊον κ. Γ. Νικολαίδου ώς ή ύπ’ 
άριθ. 66 άπόδειξίς της τής 13 
Φεβρουάριου 1886 . . . . » 10,400

Γ' Εις τήν ιδίαν Τράπεζαν διά τοΰ 
ίδιου ώς ή ύπ ’ άριθ. 77 τής 19 
Φεβρουάριου έ. έ. άπόδειξίς της . » 5,500

Δ' Εις τήν ιδίαν Τράπεζαν διά τοΰ 
ίδίουώς ή ύπ’ άριθ. 78 τής 20 
Φεβρουάριου έ. ε. άπόδειξίς της . » 19,532,55

Εις μεταφοράν. . . Δρ.39,323,55 78,393
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Έκ μεταφοράς . . Δρ. 39,323.55
Ε' Έδόθησαν μέχρι τοΰδε διά προμή

θειαν των πωληθέντων καί των ό

ποιων τό τίμημα εΐσεπράχ^η
Γραμμ. 26,131 έκδραχ. 78,393 Δρ. 7,516.60 

ς·' Έπληρώθησαν μέχρι τοΰδε εις έ-
ξαργύρωσινκερδησάντωνκλήρων. » 20,966.40 
ήτοι:

1 · ό 1 ος . Δρ. 6,825
2. ό 2οςκαί

3ος άνά Δρ.2,730.—» 5,460

2.έκτων 7» 546.—» 1,092
6.έκτων 10» 136.50» 819

124. έκ των

180.» 54.60» 6,770.40

Δρ. 20,966.40

Ζ Προσέτι έπαρουσίασεν λογαρια
σμόν ιδιόχειρον του άποβιώσαντος 
Ταμίου Π. Έμ. Γιαννοπούλου, 
εκ τοΰ όποιου φαίνεται ότι ό δια
χειριστής του Λαχείου κ. Ν.Φραν- 
τζης δεν έπιστώθη δι’έκδόσεως 

διπλοτύπου μέ τό ποσόν. . . Δο. 1,890.80
Η Εις πληρωμάς διαφόρων ένταλμ. 

ητοιτοΰ ύπ’άριθ. 1 Δρ. 234.70
» 3 )) 370.—
)) 4 )> 180.—
)) 5 )) 120.—
)) 6 )) 182.—
» 7 )) 350.—
» 8 )) 60.—
)) 9 )) 515 —
» 2 )) 250.—
» 12 )) 564.45

78,393

ρίς μεταφοράν. . Δρ. 2,826.15 Δρ 69,697.35 78,393
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Έκ μεταφοράς. Δρ.2,8‘2t). 15 Δρ. 69,697.35 78,393
ήτοι τοΰ ϋπ’άριθ. 18 )) 350.—

» 19» 488.25
» 13» 250.— 3,914.40

Δρ. 73,611.70
Προς συμπλήρωσιν των εισπράξεων 

υπολείπονται........................................ » 4,781.30

Δρ. 7^,393.00 78,393

διά τάς οποίας μ’έπληροφόρησεν ό διαχειριστής, δτι ικανόν ποσόν 
καλύπτεται άπό έξοδα μη τακτοποιηθέντα καί ότι υπάρχει έν τώ 
Ταμείω εις χαλκόν καί εις διάφορα Γραμμάτια ποσόν ικανόν νά 
ισοζυγίση τό ανωτέρω έκ δραχ. 4,781.30·

Τό παρόν συνετάχθη καί ΰπεγράφη άμα τη επιθεωρήσει σή- 
μ.ερον την τετάρτην Μαρτίου τοΰ 1887 έτους.

Ό Διαχειριστή;

Ν. Ζ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ

Ό επιθεώρησα; τήν διαχειρισιν

X. Δροςινης

Ilpbc, το Ατοοκητικόν ΣνμβονΑιον 
τής έν Άθήναις ΆρχαυοΛογτκηο, ΈταιρΙαο.

Συνεπείς τής δοθείσης μοι υπό τοΰ Διοικητικού τούτου Συμ
βουλίου κατά τήν συνεδρίασιν αύτοΰ τής 5 τρέχοντος εντολής 
περί έξακριβώσεως των κονδυλίων έξ ών απαρτίζεται τό έκ δρ. 
56,163 77/00 ποσόν, δπερ έν τή καταστάσει τής περιουσίας τής 
Εταιρίας τής 31 Δεκεμβρίου 1886 φαίνεται ώς όφειλόμενον 
ΰπο τοΰ Δημοσίου έκ προκαταβολών γενομένων υπό τής Εται
ρίας διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου, ύποπτευόντων μάλιστα 
τινών εκ των κυρίων Συμβούλων, ότι ενδεχόμενον ό άποβιώσας 
Ταμίας τής Εταιρίας νά έχρέωσε τό Δημόσιον με τό τίμημα 
τής προ ετών εκπλειστηριασθείσης οικίας Λασσάνη καίτοι μή 

πραγματοποιηθείσης. τής άγοράς αυτής, λαμβάνω τήν τιμήν νά
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πληροφορήσω το Συμβούλιου, ότι διελθων τό Καθημερινόν βι

βλίου του Ταμείου τής Εταιρίας από του έτους 1877 καί εντεύ
θεν, καί παραβαλών τάς διά λογαριασμόν του Δημοσίου γενο- 
μένας ύπό τής Εταιρίας προκαταβολής, καί τά πρός πληρωμήν 
των προκαταβολών έκδοθέντα άπό τό Υπουργείου τής Παιδείας 

καί έξοφληθέντα ύπό τής Εταιρίας χρηματικά εντάλματα, ού- 
δαμοϋ άπήντησα νά γίνηται λόγος πληρωμής τίνος διά τήν οι
κίαν Λασσάνη' τό δε φαινόμενον ώς όφειλόμενον ύπό του Δη
μοσίου έκ προκαταβολών προέρχεται κυρίως έκ τών προκατα- 
βληθέντων διά τήν αγοράν τής οικίας Λύτσικα κατά μέν τό
1883 δραχ. 3,572 κατά δέ τό 1884 δραχ. 51,428, ήτοι τό 
όλον δραχ. 55,000, τών ύπολειπομένωνδραχ. 1163 77/θθ'πΡ°· 
ερχομένων ’ίσως έξ ΰπολειπομένου ποσού μικρών τινών κονδυλίων 

προκαταβολών.
Διατελώ με σέβας.

Έν Άθήναις τήν 9 Μαρτίου 1886.

Ευπειθέστατος

X. Δροςινης

Πρός τό Διοικητικόν Σνρ,βονΑιον 
τής έν 'Αθηναίο 'Αρχαιολογικήο Εταιρίαν,.

Συνεπείς τής έν τή συνεδριάσει τής 7 τρέχοντος έκφρασθεί- 
σης ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμίας τού νά εξελέγξω 
καί άπασαν τήν άπό τού 1876-1885 διαχείρισιν τού μακαρί
του πρφην Ταμίου Π. Έμ. Γιαννοπούλου, έπελήφθην τής ερ
γασίας αυτής συμπράττον τος καί τού Έπιμελητού τού Μου
σείου κ. Άθ. Κουμανούδη.

Καί πρώτον παρεβάλομεν άπάσας τάς έν τφ Καθημερινώ βι- 
βλίιρ καί τω βιβλίω Ταμείου έγγραφάς μέ τά στελέχη τών 
εκδοθέντων διπλοτύπων είσπράξεως, καί τών έξοφληθέντων χρη- 

ματικών ένταλμάτων άπό τού έτους 1876 μέχρι τού 1885 συμ
περιλαμβανομένου καί εύρομεν αυτά συμφωνούντα καθ’ολοκλη
ρίαν ώς πρός τάς εισπράξεις καί τάς πληρωμάς. ’Ακολούθως
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προέβημεν εις την έξέτασιν των μερίδων ((προκαταβολαί λο

γαριασμέ Δημοσίου, καί προκαταβολαί λογαριασμέ Εταιρίας» 
ώς καί των μερίδων «άπόληψις προκαταβολών λογαριασμέ Δη

μοσίου, καί άπόληψις προκαταβολών λογαριασμέ 'Εταιρίας», 
συγκεντρώσαντες εις πίνακας όλα τα έν τοΐς βιβλίοις κονδύλια 
υπό τους ανωτέρω τίτλους τά αθροίσματα τών όποιων εύρομεν 
κατά πάντα συμφωνοΰντα με τά έν τοΐς έτησίοις ισολογισμούς 
σημειούμενα ποσά- μετά ταΰτα έπελήφθημεν της κατά κονδύ- 
λιον έξετάσεως τών γενομένων απέναντι τών προκαταβολών εισ
πράξεων ίνα φθάσωμεν εις τό εΰχάριστον σημεΐον τοΰ νά έξα- 
κριβώσωμεν τά κονδύλια έξ ών απαρτίζεται ή έν τη καταστά- 
σει της περιουσίας τής εταιρίας τέ 1886 φαινομ.ένη καθυστέ- 
ρησις τών μεν λογαριασμέ τοΰ Δημοσίου προκαταβληθέν-
των......................................................................Δρ. 56,163.77

τών δέ λογαριασμέ τής Εταιρίας ...» 462.35

ών τό ποσόν άνέρχεται εις............................Δρ. 56,626.12

Έκ τής έξετάσεως δθεν άνεκαλύψαμεν ότι έκ μεν τών λογα
ριασμέ τ°θ Δημοσίου προκαταβληθέντων οφείλονται κατά τά 
βιβλία τοΰ υπολόγου:

α') Αί διά τών ύπ’άριθ. 159 τοΰ 1883 καί 154 τοΰ 1884 
χρηματικών ένταλμάτων τής Εταιρίας καταβληθεΐσαι διά την 

αγοράν τής οικίας τοΰ κ. Λύτσικα. . . Δρ. 55,000
β') At διά τοΰ ύπ ’ άριθ. 95 τοΰ 1885 κα- 

ταβληθεΐσαι τέ Γενικέ Έφόρω κ. Καββαδία. » 500
Δρ. 55,500

Έκ δετών λογαριασμέ τή? Εταιρίας προ- 
καταβληθεισών οφείλονται at διά τοΰ ύπαριθ.
247 τοΰ 1883 χρηματικοΰ έντάλματος τής Ε

ταιρίας προκαταβληθεΐσαιτέ Κ.Δημητριάδη. » 1,000
καί υπολείπονται πρός συμπλήρωσιν τών οφει- 
λομένων ώς ανωτέρω έκ τών προκαταβολών . » 126.12

Δρ. 56,626.12

’Αλλά τοΰ τελευταίου κονδυλίου τφν δραχμών 126 12/00 δεν
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ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν την πηγήν μ ’ όλας τάς έπαναλη- 

πτικάς έρευνας καί τάς άναφυλλίσεις των βιβλίων, καί τοΰτο 
διότι κατά τά πρώτα έτη δεν έτηρεΐτο ή επικρατούσα ήδη τά- 
ξις, καί δεύτερον διότι εις πολλά εντάλματα του υπουργείου πε- 
ριείχοντο διάφορα κονδύλια τά πλεΐστα των όποιων δεν ένεγρά- 
φοντο εις τά βιβλία διακεκριμένως, έπήλθε δέ κατά τό έτος 1882 
καί τό νέον νομισματικόν σύστημα έκ του όποιου ενδεχόμενον νά 
έπήλθεν ή μικρά αύτη διαφορά.

Τό κατ’ εμέ φρονώ οτι, άφ ’ ού δεν έγένετο καταφανής ή πη
γή έξ ης προέρχεται ή οφειλή τών δραχ. 126 12/00 πρέπει τό 
ποσόν αυτό ν’ άπαλειφθή έκ της περιουσίας της Εταιρίας του 
1887 έ'τους.

Μεταρρυθμιζόμενων δθεν τών μερίδων τών προκαταβολών εις 
τά πραγματικώς όφειλόμενα, ώς ή έπεξεργασία απέδειξε, ήτοι 
της μέν μερίδος «προκαταβολαί λογαριασμού Δημοσίου» μετά 
την άφαίρεσιν του τιμήματος τής οικίας του κ. Λύτσικα, οπερ ό 
μακαρίτης Γιαννόπουλος εΐσέπραξε άπό τό Κεντρ. Ταμεΐον δυ
νάμει τοΰ ύπ’άριθ. 1488 του 1884 χρηματικού έντάλματος του 
'Υπουργείου τής Παιδείας καί δέν έπίστωσε μέ τά ποσόν αύτοΰέκ 
δρ. 55,000 την μερίδα ταύτην δι ’ έκδόσεως διπλοτύπου άποδεί 
ξεως καί έγγραφής αυτών είς τά βιβλία τοΰ Ταμείου καί οπερ 
πρέπει νά σημειωθή εις την κατάστασιν τής Εταιρίας ώς χρέος 
αύτοΰ, περιοριζομένης εις μόνον τό υπό τοΰ Γενικοΰ ’Εφόρου 
οφειλόμενον ποσόν έκ δραχμών 500. Τής δέ μερίδος «προκατα
βολαί λογαριασμέ Εταιρίας» εις τό υπό τοΰ κ. Κ. Δημητριά- 
δου οφειλόμενον ποσόν έκ δραχμών 1000’ τακτοποιούμενων ούτω 
διά τό μέλλον άμφοτέρων τών μερίδων.

Πρός ευκολίαν τοΰ διαχειρισθησομένου τό Ταμεΐον τής Ε
ταιρίας συνέταξα ύπό τάς προεκτεθείσας βάσεις, κατάστασιν τής 
περιουσίας τής Εταιρίας (ήν έσωκλείω έν τή παρούσιρ), έν ή 
σημειοΰται αύτη τροποποιημένη κατά τά αποτελέσματα τής 
έξελέγξεως, καί μέ τάς αναγκαίας δι’ έκάστην τροποποίησιν πα
ρατηρήσεις.

Μετά τάς ανωτέρω εργασίας έπελήφθημεν τής έξελέγξεως τής 

^ιαΧ,ειΡ'σεωι; τ°ύ Λαχείου τής Εταιρίας' προβάντες είς την συγ-
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κέντρωσιν των είσπραχθέντων απέναντι του Λαχείου έκαστης 
περιόδου εΰρομεν ότι καί εις αυτό τα αποτελέσματα της συγκεν- 
τρώσεως των μερίδων είναι σύμφωνα μ.έ τους ετησίους ίσολογι- 
σμ,ούς, δεν προέβημεν δέ εις λεπτομερεστέραν έξέτασιν των πρό 
του 1883 Λαχείων, διότε κατά τον Δεκέμβριον του 1884 διω- 
ρίσθη ΰπό του Διοικητικού Συμβουλίου επιτροπή προς εξέλεγ
αν των πρό της εποχής εκείνης Λαχείων, ητις έθεώρησε την 
διαχείρισιν αυτήν καλώς Ι'χουσαν , άπαλείψασα συνάμ.α καί τινα 
καθυστερούμ.ενα. Τα δέ άποτελέσματα τής έξελέγξεως των Λα
χείων των περιόδων Η' Θ' καί I' (διότι ή ΙΑ' είναι είσέτι εκκρε
μής) άπέδειξεν ότι τό τίμημα των έκποιηθέντων κλήρων είσή- 
χθη ανελλιπώς εις τό Ταμεΐον δι ’ έκδόσεως τακτικών διπλοτ. 

άποδείξεων.

Δεατελώ μέ σέβας.

Έν Άθήναις τήν 19 Μαρτίου 1887.

Ευπειθέστατο;

X. Δροςινης

Σημ. Νϋν 6 !ν σελ. 5 προσωρινός λογαριασμός τοΰ Λαχείου είνε μεταβεβλη- 
μίνος διότι χαι χερδ^σαντες κλήροι του Λαχείου και χρηματικά εντάλματα της 
Εταιρίας επληρώθησαν Ικ τοΰ σημειουμενου υπολοίπου, οπερ ηδη σχεδόν εςην- 

τλήθη.

26 Μαρτίου 1887 ■
( Έκ του Γραφείου τον Λαχείου)
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων και εξόδων της

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

Α. Σγνδρομαι. Τακτικού........................  ΔΡ·
» ’’Εκτακτοι...................................................................... »

Β. ΤΟΚΟΙ ΕΝ Γενει. *Εχ χρεωγράφων και καταθέσεων.................... »
Γ. Μέρισμα. 1 Εκ μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης 25.........................(α) »

Δ. Δημ. Χρεόγραφα. Έξαργύρωσις κληρωθεισών ομολογιών ... »
Ε. Μογςεια. Έξ εισιτηρίων εις αυτά .   »
ς·. Λαχειον. Περίοδος ΙΑ '. .    »

» » I'.................................................................... »
» » Η'.................................................................................. »

Ζ. Διάφορά................................................................................................ (β) »
Η. Ενοίκια................................................................................................. »
Θ. Εφημερις Αρχαιολογική....................................................................»

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

I. Αποληψις. Προκαταβολών λογαριασμώ Δημοσίου ..... »
» » » 'Εταιρίας................................... »
» εντόκων καταθέσεων................................... »

ΙΑ. Εθνική Τράπεζα.................................................................................. ........
Τπολοιπον Ταμειογ. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1885 .....................................»

(α) ’Ήτοι τών 25 μετοχών της Εταιρίας και
» 20 » έκ του κληροδοτήματος 'Ρώμα.

25

(β) 'Υπερτίμησις χρυσών νομισμάτων .... Δρ. 2,427.43 
Δωρεά αμοιβής Ν. ’Αναστασίου δρ. 400.—
Κληρωθέν λαχεΐον’Αχιλλοποΰλου » 44.90 # 444 90
Πώλησις πετρών άνασκαφών...............................» 763.—
Πρόστιμου φύλακος................................................ » 20.—

3,645.33

Όλον εισπράξεων. Δρ.

6,270
7,420

~8g~403~
6,375

3,891
60,784

450

39,511
4,537
1,500

4,222 03

13,410

24,778
7,517
1,729

65,125
3,645

40
2,437

ΪΪΜ83"

45,549

163,933

4,221

25

60

90
33

60

68

87

55

03

168,154 58
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1886.

ΠΛΗΡΩΜΑΙ

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Γραφειον.
Γραφική (ίλη, χάρτης, τυπωτικά, ταχυδρομικά κλπ.

>ι Βιβλιοθήκη, αγορά βιβλίων και δετικά...............................

Β. Μοτςεια. Προσωπικόν κλπ....................................................................
» Άρ/αιοθήκαι, συγκολλήσεις και απεικονίσεις αρχαίων .
» ’Αγορά αρχαίων..........................................................................

Γ. Αρχαία. Έπισκευαι και αναστηλώσεις μνημείων.........................
Δ. Αναςκαφαι. Έν Άθήναις Άκροπόλεως...............................................

» » Παλαιάς άγορας..................................................
» » Όλυμπιείου . .....................................
» Έλευσΐνος. . ....................................................................
» Έπιδαόρου.......................................................................................
» Άμφιαρείου.................................................................................
» Μυκηνών.........................................................................................
» Έν Ιίειραιεΐ.................................................................................
» Έν ’Ερέτρια...........................................................................

Ε. Επαρχ. Αρχαιότητες. Έπιμίσθιον εφόρων, μισθοί φυλάκων έπαρχια-
κώνΜουσείων και μνημείων.........................

ς. Εφημερις Αρχαιολογική . ...........................................................
Ζ. Ακίνητα. ’Αγορά τοιοότων έν Έλευσΐνι κλπ.......................................
Η. Λαχειον. ΙΙερίοδος ΙΑ'...........................................................................

» » Γ..........................................................
» » Θ'............................................................................
». » Η'.............................................................................................................

Θ. Τοκοι..........................................................................................................
I. Διάφορά....................................................................................................

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΙΑ. Εθνική Τραιιεζα

Εταιρίας .

ΤΠΟΛΟΙΠΟΝ διαγειρίσεως άποβιώσαντος ταμίου Π. Γιαννοποΰλου μή
παραδοθέν...................................................................................................

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ διαχειρίσεως προσωρινού ταμίου χ. Νικολαίδου τής 31 
Δεκεμβρίου 1886 μεταφερόμενον εις τό 1887.....................................

Όλον δαπανών.

Δρ. 4,200
» 1,566 90
)) 1,936 10

7,703
)) 5,880 —

)> 4,422 55
)) 8,167 35

18,469 90
)) 91 90
)) 15,982 90
)) 10,945 51
)) 3,995 40
)) 5,370 —

)) 3,655 50
» 6,702 —

» 6,687 60
)) 468 75
» 1,200 85 55,008 51

» 6,838 85
)) 5,948 95
)) 2,135 75
)) 4,224 —

)) 28,221 36
)) 65 78
» 45 — 32,556 14
)) 3,777 50
)) 5,531 60

138,062 10

)) 10,000 _

» 3,700 — 13,700 --
151,762 Το

)) 12,501 38

)) 3,891 10

Δρ. 168,154 58
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ της περιουσίας τιις αρχ

'Υπόλοιπα 31 Δεκεμ. 1885 Πράξεις κατά το 1886

Μ ΕΡΙΔΕΣ

Χρέωσις Πίστωσες Χρεωσις Πίστωσις

Α. Ακίνητα. Οικόπεδα και οΐκίαι έν Άθήναις,
Κηφισία και Έλευσΐνι .... 25,311 33 2,135 75

Β. Εθνική Τραπεζα. 15 μετοχαι αυτής . 59,253 10

Γ. » » Κατάθεσις έντοκος . 1,500 42 1,500 42

Δ. Δημ. Χρεόγραφα..................................(α) 254,509 92 7,517 _
Δωρεά’Επιτροπ. Φιλάρχαιων Δρ. 180,000.92

Έξ άγορας. » 74,509.—

Δρ. 254,509.92

Ε. ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ. Λογαριασμω Δημοσίου 95,675 57 39,511 80

» » Εταιρίας. 1,300 3,700 — 4,537 65

(Τ'. Εθνική Τραπεζα......................................... 65,540 10 10,000 —

Ζ.Ταμειον......................................... . 4,221 03 163,933 55 151,762 10

441,771 37 65,540 10 179,769 30 204,828 97

441,771 37 65,540 10

621,540 67 270,369 07

270,369 07

351,171 60 ισοζύγιον

(α) ΚατατεθειμΑαι εις ’Εθνικήν Τράπεζαν :
125 όμολογ. δανείου των 6 Εκατομμυρίων 
135 όμολ. δανείου των 60 »
235 » » » 4 »
118 » » » 10 »
366 » » » 25 » 9 °/0

8 » » » 25 » 8 °/0
15 μετοχαΐ της ’Εθνικής Τραπίζης
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1886.

'Τπόλοιπα 31 Αεκεμ. 1886

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χρέωσις Πίστωσι

27,447 08 Λογαρ. τοΰ 1885 Δρ. 25,311.33
» 1886 8 27,447.08 πλώ„3ρ 2.435.75

59,253 10 ελατ. δρ. 1,500.42

246,992 92
ΐ) 1885 » 254,509.92
8 1886 ,, 246,992.92 ?λατ. » 7.517 -

56,163
» 1885 » 95,675.57

77 8 1886 * 56.163-77 „ 39.511.80

462 35 » 1885 » 1,300.—

8 4886 8 462·35?λ«τ. » 837.65
55,540 10 » 1885 » 65,540.10

16,392 48
» 1886 » 55,540.10 πλι?ον „ 10.000.—
» 1885 » 4,221.03_ 8 1886 » 16,392.48 πλ^ον „ 12,171.45

406,711 70 55,540 10 δρ. 24,307.20 δρ. 49,366.87 
» 24,307.20

Έλάττωσις της Ιταιρικης περιουσίας τό 1886 Δραχ. 25,059.67

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ

55,540 10 Λογαριασμός τοΰ Ιτους 1885 Δρ. 376,231.27
» » 1886 » 351,171.60

351,171 60
Διαφορά ίπ Ί'λαττον,ώς άνωτε'ρω Δρ. 25,059.67

2
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Α'. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1858 - 1885 1886 "0 Λ or

ΚΥΡΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΣγνδρΟΜΑΙ ’Ετήσια!....................... Δρ. 148,061 ,-- 6,270 25 154,331 25
» ’Έχχα/.χοι .... )> 55,884 71 7,140 _ 63,024 71
» Ειδικαι........................ )) 52,745 53 52,745 53

ΤΟΚΟΙ καί Μερίσματα. Έν γένει . )) 384,354 27 24,778 60 409,132 87
Δημοσία Χρεόγραφα. Έξαργύρωσ.

κληρωθ. όμολογ. )) 181,127 52 7,517 — 188,644 52
Μογςεια. Έξ εισιτηρίων. )) 11,716 25 1,729 — 13,445 25
Ακίνητα. Ποίλησις άκινη'χων . )) 10,258 93 10,258 93

» ’Ενοίκια............................. )) 6,450 73 40 — 6,490 73
Κληροδοτήματα .............................. )) 12.920 72 12,920 72
Διάφορά ......................................... )) 7,212 41 3,645 33 10,857 74
Αρχαιολ .Εφημερις (παλαιά)καικα-

τάλογοι των εν τοΐς
Μουσείοις αρχαίων. )) 1,882 18 1,882 18

» » Νέα τής Γτι I Ιεριοδ. ))' 3,396 20 2,137 60 5,533 80
Επιστροφή Χρημάτων .... )) 1,720 09 1,720 09
Λαχειον.................................... )) 868,886 72 65,125 90 934,012 62

1,746,607 26 118,383 68 (α) 1,864,990 94

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά............................................... )> 164,732 14 164,732 14
ΠρΟΚΑΤΑΒΟΛαι. Άποληφθεΐσαι. )) 426,098 90 45,549 87 471,648 77
Βιομ. Τραπεζα. Άλληλόχρεως λο-

γαριασμός . . . . )) 839,116 92 (β) 839,116 92
ΙΙαρακαταθηκαι .............................. )) 12,632 59 12,632 59
Ταμειον. Υπόλοιπα διαχειρίσεως

μέχρι του 1885. )> 4,221 03 4,221 03

3,193,408 84 163,933 55 3,357,342 39

(α) Κύρια έσοδα. . Δρ. 1,864,990.94
(β) Διάφοροι λογαριασμοί . . « I,492,3a1.45

Δρ. 3,357,342.39
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ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1858-1886.

Β'. ΠΛΗΡΩΜΑΙ 1858 - 1885 1886 "ΟΛον

ΚΧΡΙΑ ΕΞΟΔΑ

Γραφειον. Προσωπικο'ν,τνπωτικά,έξοδα
διάιοορα και Βιβλιοθήκη. Δρ. 76,757 07 7,703 — 84,460 07

. Μοτςεια. Προσωπικόν, άρχαιοθήκαι,
φυλακεϊα,επισκευαι και συγ-
κολλήσεις αρχαίων . )) 132,465 99 10,302 55 142,768 54

Αγοραι Αρχαιοτήτων .... » 224,920 59 8,167 35 233,087 94
Αρχαία. Άνασκαφάί Ιν γε'νει . . )) 431,138 25 55,008 51 486,146 76

» Έπισκευαι και αναστηλώ-
σεις μνημείων .... )) 26,033 31 91 90 26,125 21

Επαρχ. ΑρχαιΟΤ. ΙΊροσωπ. έφορων
και ουλάκων επαρχ. Μου-
σείων και μνημείων , » 71,834 10 6,838 85 78,672 95

» Περισυναγωγή και μεταφορά 4
αρχαίων............................. » 3,305 83 3,305 83

ΤΟΚΟΙ. Έν γε'νει............................. » 22,563 87 3,777 50 26,341 37
Ακίνητα......................................... )) 21,068 75 2,135 75 23,204 50
Διάφορά. Ποσοστά εΐσπράκτορ., έκ-

μαγεία αρχαίων κτλ. » 5,387 87 5,531 60 10,919 47
» Ηροτομαι προε'δ. Έταιρ. )) 1,696 43 ■ 1,696 43
» Συνδρομαι εις ξένους προς

συντέλεσιν άνασκαφών . » 446 43 446 43
Απρόβλεπτα................................... )) 1,886 18 1,886 48
Δημοσία Χρεωγραφα........................ )) 275,792 30 275,792 30
Μετοχαι Εθν. Τραπεζης . . . » 22,322 43 22,322 43
Λαχειον......................................... )) 364,657 53 32,556 14 397,213 67
Ακίνητα. Έπισκευαι. » 671 15 671 15
Αρχαιολ. ΕφΗΜ.(Νε'α Γηί Περιο'δ.). )> 31,944 15 5,948 95 37,893 10

1.714,892 23 138,062 10 1,852,954 33

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Δάνειά.............................. )) 65,625 — 65,625 _
ΠρΟκαταβολαι. Άποληπτέαι )) 521,880 53 3,700 — 525,580 53
Βιομηχ. Τραπεζα . . 839,116 92 839,116 92
Παρακαταθηκαι . 10,838 57 10,838 57
Λάθη Λογιστικά . 267 87 267 87
Εθν. Τραπεζα. . 34,459 90 10,000 — 44,459 90
Ταμειον .... • )) 2,106 79 16,392 48 18,499 27

3,189,187 81 168,154 58 3,357,342 39
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TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ 

ΙΙΕΡΙΟΛΟΥ.

ΠΙΣΤΩ ΣΙΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1885

1) Μισθός προσωπικού ώς τά εντάλματα άριθ.
4, 45, ΙΟΙ, 118, 133, 150, 172, 194, 
214 X δρ. 250 κατά μήνα .... Δρ.

2) Χάρτης, λτθοχάραξις, τύπωσις, αρίθ
μησες καί δετικά στελεχών, ώς τά εν
τάλματα 28, 80, 91, 201 . . . . »

ΕΝ ΕΤΕΙ 1886
3) Έξαργόρωσις 144 κερδησάντων κλή

ρων ώς τά έντάλμ. 74, 184, 236,128. »
4) Προμήθεια πωλησάντων τους 22,697

κλήρους τής Περιόδου ταΰτης, ώς τό 
ένταλμα 75................................................ »

5) ’Έξοδα διάφορα. 'Ένταλμα 123 . . »
6) ’Αμοιβή προσωπικού· » 99... »

7) Έξαργυρωτεοι χερδήσαντες κλήροι μή 
παρουσιασθέντες Ι’τι ήτοι 1 έκ των Ιπτά »

» 1 » δέκα »
» 54 έκ των Ιχα-

τόν όγδοήκοντα X 45.40 »

Καθαρόν κε'ρδος έκ τοΰ λαχείου τής 1' Περ. Δρ.

3,000

2,426 20

94,679 04

6,515 25
,4377 10

650 —

453 94
443 48

2,451 60

5,426 20

28,221

33,347

3,019

16,366"
31,724

68",09Γ

36
36

02
38
42
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΤΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟ

Περιέχονσα το vjtoJouror αύτής τής 31 Δεκεμβρίου 1886 συμ

του άποβιώσαττος Ταμίου

ΜΕΡΙΔΕΣ

12,501.38

Ακίνητα. Οίκο'πεδα και οικίαι έν Άθη'ναις 
Κηφισία, ΈλευσΤνι κλπ. .

Μετοχαι Εθν. Τραπεζης . . .
ΧρεΩΓΡΑΦΑ Δημοσίου..........................
ΓΙρΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ λογαριασμοί Δημοσίου 

» » Εταιρίας
Εθνική Τραπεζλ..............................
ΟφΕΙΛΟΜΕΝΑ από τον άποβιαίσαντα Ταμίαν 

Π. Γιαννόπουλον
έκτοϋυπολ. τήςδια/ειρίσεώςτου δρ. 

β) έκ τοΰ έξοφληθέντος υπ’ άρ. 1488 
του έτους 1884 χρηματ. εντάλ
ματος του 'Υπουργείου της Παι
δείας, έκδοθέντος πρός έξο’φλησιν 
τοίί προκαταβληβέντος Οπό της 
Εταιρίας ποσοϋ διά την αγοράν 
της οικίας του κ. Λύτσικα, οπερ 
εΐσπράξας από τό Κεντρικόν Τα- 
μειον δέν είσήγαγεν εις τόΤαμεϊον 
δι ’ εκδο'σεως διπλοτύπου είσπρά- 
ξεως και έγγραφης εις τά βιβλία. »

Δρ.

55,000.—

Το ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ της 31 Δεκεμβρίου 1886 
(διαχειρίσεως κ. Γ. Νικολαίδου) . . Δρ

Άφαιρουμένης τής πιστιόσεως απάτην χρέω- 
σιν. . ................................................... . »

Ή περιουσία της 'Εταιρίας περιορίζεται εις »
εν ω κατά την συνταχθεΐσαν κατάστασιν 
ανέρχεται εις... "....................................... »

τίτοι Ιλαττον κατά.................................................... »
αίτινες πρέπει νάθεωρηθώσιν ώς παράλειμμα 

καί νά άπαλειφθώσιν έκ τής περιουσίας ίνα 
μη επέρχηται εις τό μέλλον σύγχυσις.

'Υπόλοιπον
της 3ί Δεκεμβρίου 1886 

τακτοποιηθεν 
μετά. την εξέλεγαν

Χρέωσις

27,447
59,253

246,992
500

1,000

67,501

3,891

406,585

55,540

351,045

351,171

126

Πίστωσις

(6)
55,540

55,540

10

10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:03 EEST - 18.237.180.167



— η —

ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1887

ψώνως προς τα άποτεΐέσματα της έζεΜγζεως της όιαχε/,ρίσεως 

Π. Έμμ. ΓLavroKob.loo.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) 'Qq προς zap προχαζαβοΐάρ. Τό υπόλοιπον της περιουσίας τής Αργαιολο- 
λογικής Εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 1886 ώς προς τας προκαταβολάς λο
γαριασμού Δημοσίου άνέρ/εται κατά την συνταχθεΐσαν κατάστασιν της 31
Δεκεμβρίου 1886 εις.....................................................................Δρ. 56,163-77

Άλλ’ εκ του ποσού αύτοΰ έσημειώθη ώς οφειλή του πρώην 
Ταμίου τό εισπραχθέν παρ' αυτού τίμημα τής οικίας του
κ. Λύτσικα ώς αντίκρυ............................... Δρ. 55,000.—

Προσετέθησαν εις τάς προκαταβολάς λογα
ριασμοί τής Εταιρίας μέχρι συμπληοώ- 
σεως δραχ. 1000 όφειλομένων από τον κ.
Δημητριάδην προκαταβληθεισών αυτω τό
1883 διά του υπ’ άριθ. 247 εντάλματος. » 537-65 }) 55 537-65

'Υπόλοιπον.....................................
Έκ του ποσού τούτου οφείλονται άπό τον γενικόν έφορον προ- 

καταβληθεΐσαι αυτω τό 1885 διά του ύπ' άριθ. 95 χρηματι
κού εντάλματος τής Εταιρίας δσας φέρει και ή αντίκρυ μερις

Δρ. 626.12

)) 500—

και [Atvoutfcv 6πολοιπον ώς αντίκρυ. Δρ. 226.12

(β) Ή μερις αύτη οέρει υπόλοιπον κατά την συντανθεισαν κατάστασιν τής περιου-
σίας τής Εταιρίας τής 31 Δεκεμβρίου 1886 .....

Άλλ’ επειδή ή εκ τής έξελέγξεως άνακαλυφθεϊσα οφειλή τής 
μερίδος ταύτης ανέρχεται εις δραχ. 1000 άφήρεσα έκ τής 
ανωτέρω μερίδος τού Δημοσίου εις ήν είχον συγχωνευθή έκ 
παραδρομής και προσέθεσα εις τήν μερίδα των προκαταβο
λών λογαριασμω Εταιρίας........................................................

Δρ. 462.35

)) 537.65

και συνεπληρώθη τό ποσόν. 
όσας φέρει ήδη ή αντίκρυ μερις.

. Δρ. 2,000
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