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Έχων ημέρας 3 1 .  Ή  ήμερα εχει ώρας 13  
καί ή νύξ ώρας 1 1 .

'Ημέρα*. 
43 \ 
23 \\

2 21

’Ανατολή.
5  ωρ. 44  λεπ.
5  —  2 2  —  
5 —  3 2  _

Δύσις.
6 &>. 5 6  λεπ. 
6 —  42 —  
6 —  2 8  —

Ο ήλιος εις τήν Παρθένον.
Ν. Π.

φ  13 1 Τρίτη. *Π πρόοδος του τιμίου καί Ζωοποιού Σταύ
ρου, καί των έτττά παίδων των Μαχχα· 
βαίων καί Σολομονής καί Έλεαζάρου.

14 2 Τετάρτη. 'Η ’Ανακομιδή των λειψάνων Ζτβφάνον
του πρωτομάντυρος.

15 3 Πέμπτη. Ίσαακίου Δαλμάτου καί Φαύίτου των ο
σίων.

Πανσέληνο; εις τάς 0 ώρας καί 12  λεπτχ μ. μ*
Καιρός νηστείας» —  01 κάτοικοι της πρωτευούσης5 

όποπεσόντες καί πάλιν εις αμαρτίας, υποβάλλονται, 
ξι;: δεκαπενθήμερον ψυχικήν κάΰαρσιν* —  2τάσ*.$ εις

-τά . . .  Χαυτεϊα* το κόμμα των Άγαθαγγελιοτ&Υ 
βοηΟούμενΟν υπό των Φ^ίορθοόόζων έπιτίθεται κατά  
των B lOλιχών και τους καταβάλλει.—  ’Επέμβαος 
τής έςουσίας και κεραυνοβόλο; κατ’ αυτής διαμαρτύ^ 
ρησις των πατριωτικών εφημερίδων, ως παραβιαζού- 
σης δήθεν τό Σύνταγμα καί την ελευθερίαν του . . * 
γρόνθου.

W. Π.
16 4 Παρισκ. Των έν Έφέ^ψ Ιπτ£ αγίων παίδων.
17 5 Σάββατ. Εύσιγν:υυ Μύρτυρος'

(1812)  Μ'άίχη και ά.ίωσις τής Σμολένσχης υπό 
των Γάλλων·
φ  18 6 Κυριακή. *11 Μεταμόρφωαις του Κυρίου χαΐ Σωτή-

ρος ημών Ίησου Χρίστου. Α ργία καί Σ- 
^θύο; χα:άλυσις.

19 7 ΔΕϋτερα. Δομιτίου ίερομάρτυρος.
20  8 Τρίτίβ. Αίμιλιανοΰ του όμολογητοϋ έπισκόπου Κυ-

ζίχου.
2 1  9 Τετάρτη. Ματθία του ’Αποστόλου.

(1810)  Ό  Γάλλοc στρατάρχης Βερναόόζτης 
εκλέγεται κληρονομικοί Tifiyxi^ τής Σονεδίας·
φ  22 10 Πίμπτη. Λαυρέντιου Μάρτυοος καί αρχιδιακόνου.

Τελευταΐον τέταρτον εί: τάς 1 0 ωρ. καί 57 λ. μ.μ·
Το άστυ της Παλλάδας μεταβάλλεται είς άλ- 

χ-ημιστου κκρινβν, χωρίς ομως ·νά παρέξη χρυσόν^ 
μόνον το πρό<?ωπον των κατονκων χρυσοΰται ώς··&$ 
τη? νηστείας καί των. πυρετών.—*Ο γνωστός

pvrrcx>p? κηίόμενος x«l ΑυχΛκΊς σοπ'ψας το$



πειραικού κοινού, κηρύττει τον λόγον του Θεοΰ εν τν! 
πλατεία τής Τερψιθέας’ όμιλεί. περί προσευχής, μετα- 
νοιας και προτρέξει τού; κατοίκους νά άπέλθωσιν εί; 
Τήνον* το ευσεβές κοινόν τής πλατείας εκείνης άθρόον 
συνωθείται πέριξ τής . . . μουσικής.

Ν. Π.
23 11  Παρασκ. Ευπλου xou διακόνου καί Μζρτυρος.
24  12 Σάβοατ. Φωτίου καί Ά^ικτητου των Μαρτύρων.

Φ  25  13  Κυριακή. Μαξίμου τού όμολογητού,καί άπόδοσις τής  
έορτής τής Μεταμορφώσεως.

2 6 14 Δευτέρα. Μιχαίου του Προφήτου.
27 15  Τρίτη. Ή Κο?μησ,ς τής θετόκου. ’Αργία καί

κατάλυσ ις πάντων.

(18!  3) Μάχη i r  Λρέσΰα καί νίχη ζοϋ Ναπο· 
δέοντος κατά των Συμμάχων.

28  16 Τετάρτη. ’Π’ Ανακομιδή τής Είκόνος του Ίηαοΰ Χρί
στου, καί Διομήδους Μάρτυοος.

29 17 Πέμπτη. Μύρωνος Μάρτυρος,

(1799)  Θάνατος, έν ΒαΛεγζία του Πάπα Π ίου 
του Σ Τ .

Νέα Σελήνη εις τάς 2 ώρας καί 40 λεπτά π. μ.

*0 Αίολος δίδει άδειαν εις τούς άνεμους του νά 
έζέλθωσιν εις περιδιάβασιν καί συσσωρεύονται ολοι εις 
τάς Αθήνας.— Αί έο-.υρετικαί τής πρωτευούσης μάγ- 
^αι, καλώς γνωρίζουσαι τάς άνάγκας τού Σολωνείου, 
συνιστώσιν εις την απέναντι αυτού μάνδραν αποθή
κην καθισμάτων, άτινα ένοικιάζουσιν εις τιμάς κατά 
τάς περιστάσεις μεταβαλλομένας. —  Φιλόσοφος λίαν

απαισιόδοξος ισχυρίζεται οτι τδ κακόν ύπερεπλεόνα- 
σεν έν Έλλάδι, εξάγει δε τούτο έκ τού άπειρου αριθ
μού των άμαρτωλών καί των αρρώστων, οϊτινες μετέ^ 
βησαν εις Τήνον.

Ν· Π.
30 5S Παρασκ. Φλώρου καί Ααύρου των Μαρτύρων.
31 19  Σάββατ. Άνδρέου τού Στρατηλάτου και των συν au-j

τω  ΒΦ’ιΓ' Μαρτύρων,

κ .  π. Σεπτέμβριος.
Φ  1 20 Κυριακή. Σαμουήλ του Προφήτου.

2 21  Δευτέρα, θαδδαίου τού \Λπος-όλου, καί Εάσσου Μαρτ.

(4 792) υ Λ άωσις του γαΧΛιχου φρουρίου Βερ-  
3dr υπό ζών Πρώσσων.— * Λ(>χο*ται εν zaic είρ· 
χταϊς τώκ Παρισίων αί κατά δ ιαταγήν ζής d >γ  
ριαρχίας γνωοζαϊ (ρριχώίπς ix e tra ι σφαγαϊ, αί 
όιαρχεοασαί ζεσσαρας οΛοχΛήρους ήμερας. 'h r  
μ ια  ύε αυτών ή χόρη ζοϋ ΣομβρίόιΛ σώζει z ijr  
ζωήν ζοϋ παζρός zijry συγχατατεθεΐσα νά  πί% πο-
τήριον ανθρωπίνου αίματος.

3 22 Τρίτη. Άγαθονίκου Μάρτυρος.
4 23 Τετάρτη. Αούπου Μάρτυρος καί άπόδοσις τής εορτής

τής Θεοτόκου.

(1798)  Ή  Τουρκία χηρύζζει ζον πόλεμον χαζά 
τ/]ς ΓαΛΜας.

5 24 Πέμπτη. Ευτυχούς Ιερομάρτυρας, μαθητου ’ Ιωάννου
τού θεολόγου.

6 25  Παρασκ. *Η επάνοδος τού λε ιψ άνου Βαρθολομαίου
*οϋ Ά ποοτολου.

Πρώτον τέταρτον εις την \ ώραν και 6 λ. π. μ.



α’Είρόσισε.— Nr!.— Καί τί νέα*,— Τίποτε.— Γυ- 
ρηκατε σπίτι*,— νΟ/ι, ακόμη.— Τί δυστυχία! καί εγώ 
ζητώ.-—τΙ1λ9εν ή οικογένεια σας άττο τον Πειραιά-,—  
'.ΓΐΙλΟε σηαεοον μάλιστα.— ’Ωφεληθη η κυρία σας άπο 
τά λουτρά *,— Πολύ.— ΓΙ1 ίδικη μου οχι τόσον* ημεΐς 
έπηγαίναμεν εις το Φαλν.ρον. — Σας άφίνω, πηγαίνω 
οιά σπίτι* ά! προσέςατε ! . .  εν άμάςι . . .  —  Βάρόα 
ϊζΐ.ιρυς !  Βάρύα σον Λΐω ! . .  —  ! ά χ ! μέ έφό-
νευσεν ό άθλιος!. .  »— Πσυχάσατε, δεν είναι τίποτε, 
είναι απο τά iv ’Αθηναις συνηΟεα συνηθη* ή άμαζα 
Ιρριψε κατά γης τον ενα των συνδιαλεγομένων καί 
‘απώθησε βιαίως τον Ετερον.
φ  ι 26 Σάβδατ. Ά3ριχνου χαΐ Ναταλίας Μαρτύρων»

(1812)  Μάχη i r  Μοσχέΰα xai rix ij τώκ Γά.Ι 
'Λων.

Ν. Π.
8 27 Κυρ’.αχή. ΠοιμΙνος του οσίου.
9 2S Δευτέρα. Μωϋσέως οσίου τοΰ Διθίοπος.

φ  10  29 Τρίτη. *Π άποτομή τής χεφαλης Ίωάννου του
Προδρόμου. ’Αργία xal νηστεί*.

,, 1 1  30 Τετάρτη. Ά λεξίνδρου,Ίωάννου χαΐ Παύλου τοΰ v*qj ,
άρ/^ιεπισχόπων Κωνσταντινουπόλεως.

(1802) Τό Πεδεμόντιοκ jtpoaapidtat ι^ΓαΛ-, 
'Μα.

12 3 1  Πέμπτη. Ή χατάβεσίς της Τίμιας Ζώνης της Θξο-* 
τόχου.


