
Αβδεξυς

Η σχετική πρωτοβουλία οφείλεται στην εμπορική εταιρία Augustus Wrampe Co του Λονδίνου για την 
οποία δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Η εταιρία Bράμπε αγόρασε το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Γ. 
Καντακουζηνού και το μετέτρεψε σε μεταξουργείο. Στις 13 Ιανουαρίου ο Αύγουστος Bράμπε υπέγρα-
ψε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. K. Σούτζου το ιδρυτικό καταστατικό μιας νέας μετοχικής 
ετερόρρυθμης εταιρίας (joint-stock company «en commandite») με την επωνυμία «Greek Silk Company 
“Augustus Wrampe & Co”». Η νέα εταιρία είχε ονομαστικό κεφάλαιο 500.000 φράγκων (ή 20.000 λιρών) 
σε 500 μετοχές των 1.000 φράγκων (40 λιρών), διάρκεια δεκαετή και έδρα την Αθήνα. Η «A.Wrampe & Co» 

Η σχετική πρωτοβουλία οφείλεται στην εμπορική εταιρία Augustus 
Wrampe Co του Λονδίνου για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. 
Η εταιρία Bράμπε αγόρασε το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Γ. Καντακου-
ζηνού και το μετέτρεψε σε μεταξουργείο. Στις 13 Ιανουαρίου ο Αύγου-
στος Bράμπε υπέγραψε ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. K. Σούτζου 

Η σχετική πρωτοβουλία οφείλεται στην εμπορική εται-
ρία Augustus Wrampe Co του Λονδίνου για την οποία δεν 
γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Η εταιρία Bράμπε αγόρασε 
το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Γ. Καντακουζηνού και 
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Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα 
βουτήξει χωρίς να διστάζει. 
Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ 
ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG.
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Discovered 13 years ago, and officially added to the peri-
odic table just weeks ago, element 112 finally has a name. 
It will be called «copernicium», with the symbol Cp, in 
honour of the astronomer Nicolaus Copernicus. Copernicus 

Discovered 13 years ago, and officially added to the periodic table just 
weeks ago, element 112 finally has a name. It will be called «copernici-
um», with the symbol Cp, in honour of the astronomer Nicolaus Copernicus. 
Copernicus deduced that the planets revolved around the Sun, and finally 
refuted the belief that the Earth was the centre of the Universe. The team 

Discovered 13 years ago, and officially added to the periodic table just weeks ago, element 112 finally 
has a name. It will be called «copernicium», with the symbol Cp, in honour of the astronomer Nicolaus 
Copernicus. Copernicus deduced that the planets revolved around the Sun, and finally refuted the belief 
that the Earth was the centre of the Universe. The team of scientists who discovered the element chose 
the name to honour the man who «changed our world view». The International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) will officially endorse the new element’s name in six months’ time in order to give 
the scientific community «time to discuss the suggestion». Scientists from the Centre for Heavy Ion 

Just keep examining every low bid quoted 
for zinc etchings. JUST KEEP EXAMINING 
EVERY LOW BID QUOTED FOR ZINC 
ETCHINGS.
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