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The quick brown fox, jumps over the lazy dog. 
THE QUICK BROWN FOX, JUMPS OVER 
THE LAZY DOG.

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 υπέ-
γραψε 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» κρατούσε τη διεύθυνση-
διαχείριση της νέας εταιρίας και υποχρεωτικά το 1/5 του κεφαλαίου, δηλαδή 100 μετοχές. Εκπρόσωπός της στην Αθήνα και διευθυντής-διαχειριστής του 
μεταξουργείου οριζόταν ο Albrecht Witte. Η διαχειρίστρια εταιρία θα κρατούσε για λογαριασμό της το μισό των καθαρών κερδών, ενώ το άλλο μισό θα 

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 υπέγραψε ενώπιον του συμβολαιο-
γράφου 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 

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 υπέγραψε ενώπιον του συμβολαιογράφου 
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Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βου-
τήξει χωρίς να διστάζει. 
Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ 
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.
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The quick brown fox, jumps over the lazy dog.
THE QUICK BROWN FOX, JUMPS OVER THE 
LAZY DOG.

Ἡ σχετική πρωτοβουλία ὀφείλεται στήν ἐμπορική ἐταιρία Augustus Wrampe Co τοῦ Λονδίνου γιά τήν ὁποία δέν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ἡ ἐταιρία 
Βράμπε ἀγόρασε τό ἡμιτελές ἐμπορικό κέντρο τοῦ Γ. Καντακουζηνού καί τό μετέτρεψε σέ μεταξουργεῖο. Στίς 13 Ἰανουαρίου ὁ Αὔγουστος Βράμπε ὑπέ-
γραψε ἐνώπιόν του συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Δ. K. Σούτζου τό ἰδρυτικό καταστατικό μιᾶς νέας μετοχικῆς ἑτερόρρυθμης ἐταιρίας (joint-stock company 
«en commandite») μέ τήν ἐπωνυμία «Greek Silk Company “Augustus Wrampe & Co”». Ἡ νέα ἐταιρία εἶχε ὀνομαστικό κεφάλαιο 500.000 φράγκων (ἤ 
20.000 λιρῶν) σέ 500 μετοχές τῶν 1.000 φράγκων (40 λιρῶν), διάρκεια δεκαετῆ καί ἕδρα τήν Ἀθήνα. Η «A.Wrampe & Co» κρατοῦσε τή διεύθυνση-
διαχείριση τῆς νέας ἐταιρίας καί ὑποχρεωτικά το 1/5 τοῦ κεφαλαίου, δηλαδή 100 μετοχές. Ἐκπρόσωπός της στήν Ἀθήνα καί διευθυντής-διαχειριστῆς τοῦ 
μεταξουργείου ὁριζόταν ὁ Albrecht Witte. Ἡ διαχειρίστρια ἐταιρία θά κρατοῦσε γιά λογαριασμό τῆς τό μισό των καθαρῶν κερδῶν, ἐνῶ τό ἄλλο μισό θά 

Ἡ σχετική πρωτοβουλία ὀφείλεται στήν ἐμπορική ἐταιρία Augustus Wrampe Co τοῦ Λονδίνου γιά τήν ὁποία δέν 
γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ἡ ἐταιρία Βράμπε ἀγόρασε τό ἡμιτελές ἐμπορικό κέντρο τοῦ Γ. Καντακουζηνού 
καί τό μετέτρεψε σέ μεταξουργεῖο. Στίς 13 Ἰανουαρίου ὁ Αὔγουστος Βράμπε ὑπέγραψε ἐνώπιόν του συμβολαιο-
γράφου Ἀθηνῶν Δ. K. Σούτζου τό ἰδρυτικό καταστατικό μιᾶς νέας μετοχικῆς ἑτερόρρυθμης ἐταιρίας (joint-stock 
company «en commandite») μέ τήν ἐπωνυμία «Greek Silk Company “Augustus Wrampe & Co”». Ἡ νέα ἐταιρία 

Ἡ σχετική πρωτοβουλία ὀφείλεται στήν ἐμπορική ἐταιρία Augustus Wrampe Co τοῦ 
Λονδίνου γιά τήν ὁποία δέν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ἡ ἐταιρία Βράμπε ἀγόρασε 
τό ἡμιτελές ἐμπορικό κέντρο τοῦ Γ. Καντακουζηνού καί τό μετέτρεψε σέ μεταξουργεῖο. 
Στίς 13 Ἰανουαρίου ὁ Αὔγουστος Βράμπε ὑπέγραψε ἐνώπιόν του συμβολαιογράφου 

Ὁ καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πώς θά βου-
τήξει χωρίς νά διστάζει. 
Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ 
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.
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Greek Monotonic
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Polytonic Greek
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