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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Αρχαιολογικής

ΠΟΣΑ
ΕΛίΕΡΓΗΤΙΚΟΧ

Ταμειον Μετρητών.........................................................................................Δρ.
Ακίνητα κτήματα Εταιρείας.— ’Αξία αυτών............................................. »
Χρεόγραφα εν γενει.— Μετοχαί ’Εθνικής Τραπέζης . . . . 56 »

» Λαχειοφόροι όμολογίαι ’Εθνικής Τραπέζης . . . . 10 »
» Όμολογίαι έθνικοϋ παγίου δανείου 125,000,000. . . 64 ΐ)
» » » » πατριωτικού δανείου . . . 42 »
» ’Αποδείξεις όφειλομένου ονοματικού κεφαλαίου δανείου 5%

1893 [Funding Loan] έξ ανταλλαγής b4 τοκομ. 
ισαρίθμων ομολογιών τοΰ εθνικού παγίου δανείου των 
125 εκατομμυρίων.— Λήξεως 1 ’Οκτωβρίου 1893 . 2 Φρ.

Εθνική Τραπεζα. .. — Άτοκος κατάθεσις..............................................Δρ.
Προκαταβολαι.— Διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου...................................... »

» » » τής 'Εταιρείας................................. »

Χρέος άποβιώσαντος Ταμίου τής 'Εταιρείας II. Γιαννοποόλου .

Μερνκά 'Ολικά,

131,320
5,780

13,760
105

—

5,156
67,449

6ί
9ί

640 _
151,605
61,000

86,861
32,030

82,390
4,470

57
85 42

75
404,103 79

Σημειωςις. Αί τιμαί των χρεωγράφων έσημειώθησαν ώς καί τά παρελθόν έτος 1893’
ήτοι αί των μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης........................................πρός δρ. 2,345.—

αί των λαγειοφο'ρων όμολογιών. . ........................... » 578.—
αί των ομολογιών τοΰ παγίου έθνικοϋ δανείου τών 125,000,000 . » 215.—
αί τοΰ πατριωτικού δανείου................................................................ » 2.50

Αί δέ τρέχουσαε τιμαί κατά τό δελτίον τοΰ Χρηματιστηρίου τής 31 
Δεκεμβρίου 1894 έχουσιν ώς εξής·

αί τών μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης...................................... » 2,155.—
αί τών λαχειοφο'ρων ομολογιών......................................................... » 657.—
αί τών ομολογιών τοΰ έθνικοϋ παγίου δανείου τών 125,000,000 . » 228.—
αί τοΰ πατριωτικοΰ δανείου όμολογίαι............................................. » 3.05
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Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 1894.

ΙΙΛΟΙΙΤΙΚΟΛ

Περιογςια Εταιρείας.— Έξ ακινήτων κτημάτων............................................................Αρ.
Έκ νρεωγράφων έν γένει.......................................................... »
Έξ εισπρακτέου ονοματικού κεφαλαίου δανείου 5° ο 1893 

[Funding Loan] των άνταλλαγέντων 64 τοκομεριδίων 
λήξεως Ι'Ί? ’Οκτωβρίου 1893 ισαρίθμων ομολογιών του
εθνικού παγίου δανείου των 125,000,000.............................. Φρ.

Έκ τής είς τά Ταμεία τής Έθν. Τραπ. άτο'κου καταθέσεως Αρ.
Έξ άποληπτέων προκαταβολών...................................................»
Έξ εισπρακτέου υπολοίπου χρέους του άποβιώσαντος Τα- 

μίου τής Εταιρείας Π. Γιαννοπούλου δρ. 69,392.18 . »
Έκ μετρητών εν τώ Ταμείω................................................... »

ΠΟΣΑ

67,449 99
150,965

640
61,000 —

86,861 12

32,030 7 2
5,156 63

404,103 79

3
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ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1894

Ε S Ο Λ. A Μερικά ποσά ΌΛιχά ποοα

ΚΥΡΙΑ ΕΞΟΔΑ
Εις Μιςθογς προσωπικού γραφείων 'Εταιρεία;........................................ Λρ. 6,574 16

» Εσοδα γραφικ. ΰλης, χάρτ., τυπωτ. καίτε'λη ταχυδρ.οι εξωτ. επιστ. » 2,599 70
)) » βιβλιοθήκης έξ αγοράς βιβλίων και δετικών αυτών . )) 3,236 84 12,410 70
)> ΜίΣΘΟΓΣ προσωπικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κλπ........................ )) 3,793 2U
)) » φυλάκων του εν Έλευσΐνι Μουσείου........................................ )) 729 —
» Σϊγκολλιιςεις καί απεικονίσεις άρχαίων....................................... )) 837 05
)) Αγοράν αρχαίων..................................................................................... )) 3,104 — 8,463 25

' » ΑναςκαφαΣ γενικά; ήτοι μισθόν γεν. έπιστ. μόχρις 23 Ν/βρ. 1894 )) 2,153 20
» » Έλευσΐνος......................................................................... » 4,907 40
» » Έπιδαύρου........................................................................ )) 7,257 10
)) » Αίγίνης............................................................................... )> 2,854 90
» » Βραυρώνος καί Μαρκοπούλου........................................ » 1,036 — 18,208 60
)) ΑΓΟΡΑΝ άγροΰ εν Έλευσΐνι.................................................................. )) 60 —
» Επιςκεγην τής στέγης καί των θεμελίων του έν Έλευσΐνι Μουσείου )) 112 65 172 65
» Μιςθογς έφορων άρχαιοτήτων . .............................................. )) 7,290 90
» » φυλάκων » επαρχιακών........................................ » 5,402 —
)) Επιμίσθια έφο'ρων » ............................................................... )) 604 — 13,296 90

1 » Καταςκεγην ικριωμάτων πρός στερέωσ. των έπιστυλ. του ΓΙαρθεν. )) 1,346 —
» ΕπίΣΚΕΓΗΝ των ψηφοθετημάτων τής έν Δαφνίω Μονής » 14,669 18 16,015 18
» ΠεριςϊναΓΩΓΗΝ και μεταφοράν άργαίων........................................ )) 1,818 35
» λίΓΝΔΡΟΜΗΝ τώ έν Ήρακλείω τής Κρήτης Φιλεκπ. λίυλλόγω καί διά

τήν αγοράν καί μεταφοράν τής έπιγραφής Γο'ρτυνος εις 'Ηράκλειον » 3,000 —
» Εξοδα δικαστικά..................................................................................... » 298 —
)) Ποσοστά τοΰ είσπράκτορ. δι’ένεργηθ. εΐσπράξ. μέχρις 23 Ν/βρίου. )) 185 33
» Εξοδα Άρχ. Έφημερ. ή'τοι άμοιβαί συγγραφέων.......................... )) 1,169 30
» » » σχεδιάσματα........................................................... )) 387 —
» » » διά φωτογραφ, πλάκα καί φωτοτυπ, πίνακας . » 687 —
» » » δι’ άντίτιμον χάρτου.............................................. « 1,396 80
» » » διά λιθογράφ., χάραξ., τύπ. πιν. καί ζιγκογραφ. » 827 60
» » » διάτυπ., δετ. καί χάρτ. εξωφ. καί περιτυλ. τευχ. )) 872 50
» » » δι’ επιμίσθιον κλητήρος........................................ )) 323 — 5,663 20
» » Λαχ. β’ έξαμ. 1893 δι’ έξαργ. κερδ. γραμματ. δρ. 1,300.—
» » » » » δι’άμοιβάς κλητήρων. . » 200.—
» » » · » » διά δικ. καί έξοδ. πωλητ. » 143.20
» » » » » διά ποσοστά προ^ην διαχειρ.

Ίανουαρ.-31 Μαρτ. 1894 » 20.45 » 1,663 65
» » » α’ » 1894 δρα όπισθεν λεπτομερή ανάλυση) . )) 49,476 27
» )) » β ' )> )> » » » )) » 47,496 11 98,636 03

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Εθνική Τραπεζα. ’Άτοκοι καταθέσεις..................................................... )) 75,120
Βιομηχανική Τραπεζα. Άλληλόχρεως λογαριασμός . )) 600 __
Προκαταβολαι διά λογαριασμόν 'Εταιρείας........................................ )) 7,400 — 83,120 —

261,288 19
ΤαμειΟΝ μετρητών 1894 ............................................................................... » 5,156 63

'Ολικόν ποσόν........................... Δρ. 266,444 82
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ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ε 2Ε Ο Λ. Α Μερικά ποσά ΌΛιχά ποσά

ΚΓΡΙΑ ΕΣΟΔΑ
Υποχρεωτικαι Ixrjuat ταχτικών Ιταίρων εισφορά! διά τό έτος 1892. Δρ. 25 —

» » » » » » 1893. )) 1,614 25
» » » » » » 1894. )) 2,130 40
» » » » » » 1895. » 50 40
» » » » » » 1896. » 25 40

ΕκΟΓΣΙΑΙ είσφοραι λογω έγγραφης τακτικών εταίρων διά τδ έτος 1893. )) 20 —
» » » » » » » 1894. » 152 30

ΕκΟΓΣΙΑ είσφ. άνωνυρ.. Κυρίας εκ Κολωνίας διά τον ΓΙαρθεν. (χάρκ. 21)9. » 424 — 4,441 75
ΤΟΚΟΙ 64 όμολογ. του έθν. παγ. δαν. 125,000,000 α' εξαμηνίας 1894. » 192 —

» 64 » » » # 125,'ΌΟ,000 S' » 1894. )) 192 —
» 10 λαχειοφο'ρ. όμολογ. της Έθν. Τραπέζης 6' » 1893. )) 80 —
» 10 » » » » α' >) 1894. )) 80 —

Μερίσματα μετο-/ών 56 » » 6' » 1893. » 3,360 —
» » 56 » » α' » 1894. » 3,360 —

ΤΟΚΟΙ έντο'χου άλληλοχρ. λ/σμοϋ μετά της Βιομηχ. Τραπέζης. . . 142 70 7,406 70
Λαχειον. Είσπράξ. καθυστερούμ. 1ξ άντιτίμ. γραμματ. α' έξαμην. 1892 » 90 —

» » )) )) )) β ' » » » 60 40
» » » » » α' » 1893 )) 44 —
» » » » » β' » » )) 2,045 72
» » εξ άντιτίρ,οο γραρ.ρ.ατίων α' ο 1894 » 99,916 —
» » » » β » » )) 97,778 ~~ 199,934 12

ΑΡΧΑΙΟ Α. Εφημερ. Τίρ.ηρ.α πωληΟέντων τευχών Έφηρ.ερίδος . )) 975 —
Πρακτικά άρχαιολ. εταιρείας. Τίρ.ηρ.α πωληθ. τευχ. πρακτ. π. ετών. )) 299 80 1,274 80
Ενοίκια έκ της έν Κηυισιά οικίας της 'Εταιρείας................................. )) 200 —
Απρόβλεπτα. Νομισμ. διαφ. τόκ. έθνικ. παγ. δαν. α' εξαμηνίας 1894 « 134 35

» )' » » )) )) )> β ' » )) )) 140 40
» )) » λαχειοφδρων δρ.ολογ. β' » 1893 )) 55 20
» » » » » α' » 1894 )) 57 οΟ
» » των εις τδ εξωτ. πωλ. γραρ.. λαγ. β' » 1893 » 1,561 95
» » ο » » α' » 1894 )) 1,324 35
Ο » )) » » β' » » )) 989 17
» » » του εκ φρ. yp. 500 τιμήματ. άρχ. έφημερ. » 361 75
» Προ'στιμα 6πό τοΰ Συμβουλ. της Εταιρείας έπιβληθέντα . )) 10

— 4,634 37

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ Τραπεζα. Άπδληψις άτοκων καταθέσεων . . . . )) 41,120 —
Βιομηχανική Τραπεζα. Λογαριασμός έντοκου αλληλόχρεου λογ/σμοΰ. )) 850 —
Απόληψις προκαταβολών διά λογαριασρ,δν Εταιρείας.......................... )) 4,329 15

» χρέους άποβιώσ. πρώην Tap., της Έταιρ. Π. Γιαννοπούλου » 280 — 46,579 15

264,470 89
ΤαΜΕΙΟΝ μετρητών 1893 ............................................................................... )> 1,973 93

'Ολικόν ποσόν.......................... Δρ. 266,444 82
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΥΠΕΡ

ΤΗΣ Α'. ΕΞΑ

Δρ.

ΧΡΕΩΣΙΣ
Δυνάμει του από 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Διατάγματος έξεδόθησαν γραμμάτια τοΰ

Λαχείου 50,000 πρός δρ. 2 έκαστον....................................................
Έκ των ανωτέρω γραμματίων έπεστράφησαν μετά την κλήρωσιν

παρά μέν τοΰ Ταμίου Δωρίδος γραμμάτια 22 δρ. 44 
παρά δέ τοΰ Ταμίου Κυθήρων » 20 » 40

έπομένως διετέθησαν γραμμάτια 49,958 . 
Προστιθεμένης καί της είσπραχθείσης νομισματικής διαφοράς έκ.

Τά δλον των εΐσπραχθέντων ανέρχεται εις..............................................
Αΐτινες είσήχθησαν εις τό Ταμεΐον διά των εξής διπλοτύπων : 

άριθ. 21 δρ. 6,634.08
» 23 » 14,592.45
» 24 » 10,441.25
β 25 » 10,000.—■
» 27 » 7,770.60
» 28 » 48,527.22
» 35 » 1,530.40
» 36 » 1,324.35 νομισματ. διαφ.
» 42 » 200.—
» 48 » 220.—..........................

100,000

84

99,916
1,324

101,240

35

35

99,916
1,324

101,240

101,240 35

’Εξεδο'θησαν επίσης ώς άνωτέρο) γραμμάτια 50,000 πρός δρ. 2 έκαστον.
Έπεστράφησαν μέν παρά του Γεν. Προξένου Σμύρνης γραμ. 127 αλλά 

επειδή έπεστράφησαν μετά την κλήρωσιν ά'νευ προειδοποιήσεώς τίνος 
τό Συμβούλ. τής Έταιρ. άπεφάσισεν όπως θεωρηθή υπόλογος ό δια- 
ληφΟείς Γεν. Πρόξενος καί διά τά γραμμ. ταΰτα' έπομένως διετέθη- 
σαν άπαντα καί είσεπράχθησαν...........................................................

Προστιθεμένης δέ καί τής εϊσπραχθ. νομισμ. διαφ έκ των μέχρι σήμερον 
ΙμβασΟέντων χρημ. διά τά εις τό έξωτερικόν διατεθέντα γραμμάτια.

Τό όλον των εΐσπραχθέντων άνέρχεται εις
Έξ ών είσήχθησαν εις τό Ταμεΐον διά των εξής διπλοτ. είσπράξεο

Άριθ. 46
49
50
51 
54 
56

δρ. 601.30 
13,186.20 
4,479.90 
1.346.— 

10,002.70 
9,156.50

Έκ μεταφοράς
Άριθ. 57 

» 60 
» 62 
» 63
» 65
» 66Εις μεταφοράν δρ. 38,772.60 _____

Προστιθεμένων καί παρά των εξής ανταποκριτών όφειλομε’νων: 
ήτοι παρά τοΰ Γενικού Προξένου Σμύρνης. . γραμ. 200 δρ.

38,772.60 
20,061.90 
35,666.— 
2,677.50 

989.17 
537.20 
62.80

»· ΐ) Προξένου Χίου .
» » » Ηρακλείου .
» » » Πρεβέζης
» τής Πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως
« του Προξένου Σερρών .... 
» » Ύποπροξένου Προύσης .
» » Γυμνασιάρχου Β' Γυμνασίου

ΓΙατρών υπόλοιπον γραμματ. 
» Β Ταμίου Σκοπέλου ....
Β β Ύποτελυΐνου Σκύρου

118
70

143
200
100
100

50
50

400
236
140
286
400
200
200

160
100
100

ΤΗΣ Β’. ΕΞΑ 
100,000 ί—

98,767

2,222

17

100,000

989

100,989

100,989 17
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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1894 
ΜΗΝΙΑΣ 1894.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Εις μισθούς διαχειριστού του λαχείου επί μήνας εξ .

» » δύω κλητήρων » »
» άμοιβάς των δύο κλητήριον άνά δρ. 100 εκάστω.
» ποσοστά διαχειριστού τού λαχείου........................................
» διάφορα έξοδα τού γραφείου τού λαχείου καί ταχυδρομικά τέλη των

εις τδ εξωτερικόν σταλε'ντων γραμματίων...........................
» δικαιώματα των επί τής πωλήσεως. των γραμματίων καί έξοδα τής 

άποστολής των χρημάτων ήτοι τέλη ταχυδρομικών επιταγών καί 
τέλη χαρτοσήμου δι’ έξόφλησιν χρηματικών γραμματίων .

Διά την λιθογράφ., τύπιοσιν καί άντίτιμ. τού 'χάρτ. τών 50,000 γραμ.
» την εις 500 βιβλία βιβλιοδέτησιν τών γραμματίων...........................
» την έξαργύρωσιν 59 έκ τών κερδησάντων 63 γραμματίων

Προμήθεια πληρωθησομένη κατ’ άπόφασιν τού Συμβουλίου τώ πρώην Τα
μία Σκοπέλου Κ. Μπέικα επί άντιτίμου Ί00 γραμματίων.

Κέρδος καθαρόν ύπέρ τής Εταιρείας εκ τού λαχείου τής α' εξαμηνίας τού 
1894 εκ τών μη παρουσιασθέντων έμπροθέσμως 4 κερδησάντων 
γραμματίων ύπ’άριΟ. 1598, 8581, 10417 καί 14291 .

Δο. 900
» 1,440 —

» 200 —

999 15

» 439 72

» 9,705 75
» 1,066 65
» -125 —

» 34,600 — 49,476 27

» 20 —

49,496 27

» 400 __
» 51,344 08 51,744 08

101,240 05

Δρ. 750
» 1,193 —

» 981 66

» 330 60

» 9,649 20

» 1,066 65
» 125 —

» 33,400 — 47,496 11

» 246 20

» 1,600
» 51,646 86 53,493 06

100,989 17

ΜΗΝΙΑΣ 1894
Εις μισθούς πρώην διαχειριστοΰ λαχείου μέγρι τέλους Νοεμβρίου 

» » δύο κλητήρων άπό 1 ’Ιουλίου έως 23 Νοεμβρίου
» ποσοστά πρώην διαγειριστού.....................................................
» διάφορα έξοδα τού γραφείου τού λαχείου καί ταχυδρομικά τέλη τών

» δικαιώματα καί έξοδα άποστολής τών είσπραχθέντων χρημάτων ήτοι 
τέλη ταχυδρομικών επιταγών καί τέλη χαρτοσήμου δι’ έξόφλησιν

Διά την λιθογοάφησιν, τύπωσιν καί άντίτιμον τού χάρτου τών 50,000
γραμματίων...............................................................................

» την εις 500 βιβλία βιβλιοδέτησιν τών γραμματίων .
» την έξαργύρωσιν τών μέχρι σήμερον προσαχθέντων 51 κερδησάντων 

γραμματίων.............................................................................................

Δικαιώματα πληρωθησόμενα εις καθυστερούντας τό τίμημα άνταπο-
κριτάς...................................................................................................

Διά τά μή προσαχθέντα πρόο έξαργύρωσιν 12 κερδήσαντα γραμμάτια ύπ’
άριθ. 24,256 δρ. 500 καί 2,305, 4,637, 4,727, 5,241, 5,843, 
7,659, 15,190, 27,785, 31,601, 38,319 καί 48,928 δρ. 100
έκαστον ......................................................................................

Κέρδος υπέρ τής Εταιρείας κατά τά μέχρι τούδε αποτελέσματα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΕΠΕΑΘΟΤΣΑΝ

ί Ή περιουσία της "Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου άνήρχετο εις δρ. 363,567.59

Προερχόμενη εκ των εξής*
Έξ ακινήτων κτημάτων αξίας...........................................................
Έκ 56 μετοχών ’Εθνικής Τραπέζης..............................................
Έκ 10 λαχειοοορων » » ...............................................
Έξ 64 ομολογιών παγίου εθνικού δανείου 125,000,000 .
Έκ 42 » πατριωτικού δανείου........................................
Έξ άτοκου καταθέσεως εις τά Ταμεία τής Εθνικής Τραπέζης 
Έξ αλληλόχρεου λογαριασμού μετά τής Βιομηχ^αν. Τραπέζης
Έκ προκαταβολών διά λογαριασμόν Δημοσίου.................................

» » » f Εταιρείας.................................
Έξ υπολοίπου του εκ δρ. 69,392.18 χρέους του άποβιώσαντος

πρώην Ταμίου Γιαννοπούλου.....................................................
Καί εκ του κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893 Ταμείου μετρητών.

δρ. 67,277.34
» 131,320.—
» 5,780.—
ο 13,760.—
» 105.—
» 27,000.—
» 250.—
» 82,390.57
» 1,400.—

» 32,310.75
» 1,973.93

Δρ. 363,567.59
Εντός του έτους 1894 επήλθον αί εξής αυξομειώσεις* 
α) Κατεβλήθησαν διά την αγοράν αγρού εν Έλευσΐνι. 
Έδαπανήθησαν δι’ επισκευήν τής στέγης καί τών θεμελίων του εν 

Έλευσΐνι Μουσείου..................................................................

δρ. 60.—

» 112.65
ήτοι εν όλω........................... δρ. 172.65

Αί’τινες προστίθενται εις τά άκίνητα κτήματα ών ή άξια άνέρ-
χεται ήδη εις...............................................................................

β) Εις τά χρεώγραφα έν γένει, ών τό ολικόν ποσόν άνήρχετο 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893 εις δρ. 150,965.—. Προσε- 
τέθησαν αί κατά την 5 ’Οκτωβρίου 1893 ληφθεΐσαι από τής 
Τραπέζης Κων/πόλεως δύο αποδείξεις ή μεν £20 ήτοι.

. ή δέ...........................
φρ χρ. 500.— 

» 140.—

δρ. 67,449.99

Έν θλω.
Όφειλομένου ονοματικού κεφαλαίου 5 °/ο 1893 [Funding Loan] 

εξ άνταλλαγής 64 τοκομεριδίων λήξεως 1 ’Οκτωβρίου 1893 
τών ισαρίθμων ομολογιών τού εθνικού παγίου δανείου τών 
125,000,000 αί'τινες δεν είχον συμπεριληφθή εις την κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 1893 περιουσίαν καί οΰτω τό ολικόν πο
σόν τών χρεωγράφων ανέρχεται ήδη εις.................................

γ) Τό κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893 υπόλοιπον τών εις τά Τα
μεία τής Έθν. Τραπέζης ατόκων καταθέσεων άνήρχετο εις 

Άλλ’ εντός τού έτουί 1894 κατετέθησαν........................................

φρ. y^p. 640.—

δρ. 27,000.— 
V 75,120.—

» 151,605.—

Έν ολω.
Καί άνελήφθησαν...............................................................................

δρ. 102,120.—
» 41,120.—

Επομένως τό σημερινόν υπόλοιπον έξ άτοκων καταθέσεων άνέρ-
χεται εις ......................................................................... ...... .

δ) Τό έκ τού κατά 31 Δεκεμβρίου 1893 υπόλοιπον τού μετά τής 
Βιομηχανικής Τραπέζης άλληλοχ_ρέου άνήρχετο εις.

Άλλ’ έντός τού 1894 κατετέθησαν.....................................................
δρ. 250.—

» 600.—

» 61,000.—

’Εν ολω.
Καί άνελήφθησαν...............................................................................

δρ. 850.—
» 850.—

'Επομένως δ λογαριασμός οΰτος έξωφλήθη όλοσνερ&ς.
Πρός μεταφοράν. Δρ. 280,054.99
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ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1894

Έκ μεταφοράς.
ε) Τό έκ προκαταβολών Ειπο'λοιπον κατά την 31 Δεκεμβρίου 1893

άνήρ/ετο τό μέν διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου εις. . . δρϊ 82,390.57
τό δέ διά λογαριασμόν της ’Εταιρείας εις. . . » 1,400.—

Έν ολω. . δρ. 83,790.57
Άλλ’ εντός τοϋ έτους 1894 προκατεβλήθησαν διά λογαριασμόν

της 'Εταιρείας........................................................... » 7,400.—
’Εν ολω. . δρ. 91,190.57

Καί έπεστράφησαν εις τήν Εταιρείαν έκ των διά λογαριασμόν
αυτής προκαταβολών................................................................. » 4,329.15

Επομένους οφείλονται.......................................................... δρ. 86,861.42
’Ήτοι Ικ των διά λογαριασμόν Δημοσίου . . δρ. 82,390.57

Δρ. 86,861.42
Παρά των έξης όφειλο'μεναι

Κ. Δημητριάδου, έφορου άρχαιοτήτων κατά 1886 δοθεΐσαι . . δρ. 1,000.—
Έπ. Κορομάντζου, επιστάτου........................................................... » 1,000.—
Κ, Μυλωνά, έκδότου ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος . ... » 300.—
X. Τσούντα έφο'ρου αρχαιοτήτων.................................................... » 1,000.—
Α. Λυκάκη, έργοδηγοΰ........................................................................ » 200.—
Α. Σκιά, έφο'ρου αρχαιοτήτων.................................................... » 970.85

Δρ. 4,470.85

ρείαν τοΰ άποβιιόσαντος Ταμίου αυτής Π. Γιαννοπούλου
άνήρχετο κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1893 εις..............................δρ. 32,310.75

Άλλ’ είσπραχθεισών έντός τοΰ 1894 .................................................... » 280.—
Προκύπτει ύπο'λοιπον όφειλο'μενον......................................................... δρ. 32,030.75
ζ) Προστιθεμένου εις τά ανωτέρω ποσά καί τοΰ κατά τήν 31 Δε

κεμβρίου 1894 Ταμείου μετρητών........................................
Τά δλον τής κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1894 περιουσίας τής Εται

ρείας ή'τοι τοϋ ένεργητικοϋ αυτής κεφαλαίου ανέρχεται εις .

Δρ. 280,054.99

» 86,861.42

» 32,030.75 

» 5,156.63 

Δρ. 404,103.79

Κατ’ άκολουθίαν ή.περιουσία τής Εταιρείας ηϋ'ξησε κατά Δραχμάς 40,536.20

Έν ΆΘΛναις, τμ 31 η Δεκεμβρίου 1894

Ό Ταμίας

Κ. Τςακωνοπουλος
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