
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.
Έ χω ν ημέρας 3 1 . Ή  ήμερα εχει ώρας 10 

καί ή νυξ ώρας 1 4 .

’Ανατολή.
7 ωρ. 16 λεπ· 
7 —  42 -  
7 -  4 -

Δυσις.
5 ώρ. 3 λετς. 
5 -  f2 -  
5 -  $4 -

S0E Ό  νίροχύογ·
N. Π.
13 1 Κυριακή. *H χβτά Σάρκα Περιτομή του Κυρίου ήμω*

Ίηαοΰ Χρίστο 5, καί μνήμη Βασιλβίου του 
Μεγάλου. ’Αργία.

^  Πρώτον τέταρτόν εις τάς 6 ώρας και 9 λεπ. μ. μ.
*Επινομ$ες (αγιοβασιλιάτικα) πενιχραί, αλλά και

ρός λαμπρός* άποζη^ίωσις.—  Αί κυρίαι των 'Αθηνών 
θέτουσιν εις κατάστασιν πολιορκίας το κατάς-ημα της 
κυρίας Αιζιε, βεβαίως ϊνα περιστείλωσι την πολυτέ- 
λείαν, —  Χορος εις την αυλήν* κυρία τις iv τ γ  έξά- 
ψει τρυ βάΛς φέρει άπροσέκτως τό χειρόμακτρον ίπΐ 
του προσώπου της, άλλ* ω τοΰ θαύματος! τά ρό5α



χαΐ τά κρίνα των παρειών της μένουσιν επί του yetpo-
μάκτρου !! ! -— Αίαν φιλόπονος εκδότης, ινα προλάβγ),
εκδίδει από τουδε τόν Καζαμίαν του έτους 1868.

Ν. Π.
14 2 Δευτέρα. Προεόρτια των θεοφανείων χαΐ μνήμη Σιλ-

βέστρου Πάπα *Ρώμηί.
15 3 Τρίτη. Μαλαχίου του Προφήτου xat Γορδίου Μάρτ.
16 4 Τετάρτη. *Π Σύναξις των Ο* Ά πο-όλω ν χαΐ θεοχτί

στου του οσίου.
17 5 Πέμπτη, θεοπέμπτου χαΐ θεωνα των Μαρτύρων καί

Συγκλητικής τής δσίας. — Παραμονή των 
θεοφανείων. Νηστεία έν ξ  α« ήμερα τύχη. 

φ  18 6 Παρασχ. Τα αγια θεοφάνεΐα του Κυρίου ήιχων Ί η -
σοΰ Χρίστου. ’Αργία χαΐ κατάλ. είς πάντα. 

φ  19 7 Σάββατ. *Η Σύναξις του Προφήτ. Προδρόμου και Βα-
πτιστου ΊωάνΝου.— ’Αργία καί ίχθ^ος κα- 
τά&υσις.

φ  10  8 Κυριακή. Δομνίκης τής όσίας· καί Γεωργίου του Χο-
ζεβίτου.

@  Πανσέληνος εις τάς 9 ώρας καί 1 λεπτόν π. μ. 
Χαριτόβρυτος νεανις ευρίσκει εντός πολυτελοΰς bon- 

bonniere (όποια τις 'Ακαδημία θά τό έξελληνίστ, ·,) 
φλογώδες ραβασάκι* τρώγει τά ζαχαρικά και καίει 
τό γραμμάτιον, λέγουσα δτι αί του ερωτος φλόγες 
διά τών φλογών σβέννονται. —  ’Από τάς φλόγας είς 
τάς άστραπάς ή μετάβασις φυσική. Λοιπόν συνάδελ
φός τις Καζαμίας κατετρόμαζε τον κόσμον λέγων : 
«’Αστραπή πίπτει εις τό κατάστημα του κεντρικού 
ταμείου, ευτυχώς τό ευρίσκει κενόν και μόνον οί έν 
«ύτώ ποντικοί προσβάλλονται.» Περίεργον πραγμαί

από τίνος αί άστραπαί παρα^ολυ επισκέπτονται τό 
κατάστημα τούτο, διότι καί πέρυσι τοιουτόν τι συνέ
βη* θά γναι βεβαίως ή  αυτη αστραπή, περί ίς  ώμίλει 
ό μακαρίτης Καζαμίας του 1 8 6 6 , εκτός καί &ν τ4ναι 
λάθος τυπογραφικόν.

Ν. Π
21 9 Δευτέρα. Πολυεύκτου Μάρτυρος.

(179 3) Καραζομία ζον βασιΑεως zr}c ΓαΛΛίας 
'Λουδοβίκον Ι Σ Τ \  τό 38 εζοc ζής ήΜχίας ζον Λ- 
yoYZQQ· *Εγεντηθη zijr %3 Αύγονοζου  4 754 χο>1 
άτίβη  είς zbr θρύνογ ζ j? 4 0 Μαιον 4774·

22 10 Τρίτη. Γρηγορίαυ έχισκδιεου Νύσσης χαΐ Δομιτί*·
νοΰ Μελιτινής.

23 11 Τετάρτη. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου·
24 12 Πέμπτη. Τατίανής Μάρτυρος.
25 13 Παρασχ.. *Ερμύλου χαΐ Στρατονίκου Μαρτύρων.

26 14 Σάββατ. Των tv ‘Ραϊθψ καί Σινφ άναίρεθέντων Πα·
τέρων, Άπόδοσις τής εορτής των θεοφα·
νείων.

φ  27 15 Κυριακή. Παύλου τβυ Θηβαίου καί Μωάννου του Κα-
λυβίτου·

Τελευταιον τέταρτον εις τάς 4 ώρ. καί 2 2  λ. μ. μ̂

Ό  ουρανός διαψεύδει δλας τάς περί του καιρού 
προρρήσεις τών Καζαμιών.— Ό υπουργός τών Οικονο
μικών, θεωρών οτι οί χοροί ε?ναι ειδός τι Θήρας, καθ 
ην οί μέν άνδρες θηρεύουσι συμβίας, αί δε γυναίκες 
συζύγους, επιβάλλω τοΐς θηρευταΐς φόρον έπιτηδίΰ- 
μϊτος, δν πάντες καί πάσαι άγογγύστω; τελοΰσι.—:



Λίγος πολύς πιρί τίνος Βουλής" νά ίναι ή ίίικν' μας; 
it . ά .

S8 1β Δευτέρα. *Η προσκύνησις τής τίμιας άλύσιως τβΰ 
'Αποστόλου Πέτρον, 

φ  29 17 Τρίτη Α ντωνίου του Μεγάλου. ’Αργία.
Φ  30 18 Τετάρτη. Αθανασίου καί Κυρίλλου Αρχιεπισκόπων 

Άλεξανορείας. ’Αργία.
31 19 Πέμπτη. Μακαρίου του Αίγυπτίου καί ’Αρσενίου 

Κέρκυρας· * · «

κ. π. Φεβρουάριος.
φ  1 20 Παρασχ. Εΰβυμίου του Μεγάλου. Α ργία .

(1 7 9 2 )  * // ΓαΛ.Ιία κηρύττει xbr πύΛ εμογ χαχα  
χήζ Ά γγΛ Ια ς  xa i Ό Λ Λ ανύΙας,

* 21 Σάββατ. Μαξίμου του ‘Ομολογητοΰ καί Νεοφύτου 
του Μάρτυρος.

(4 7 9 7 )  *ΑΛωσις της Μ α γχοναςΥ ystb  τω ν Γ ά .Ι- 
Λων.

φ  3 22 Κυριακή. Τιμοθέου του ’Αΐϊο^όλου καί Άναζ·ασίου 
τοΰ Πέρσου.

4 *3 Δευτέρά. Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγα(*αγγέλου του 
Μάρτυρος.

©  Νέα Σελήνη-εις τάς 7  ώρχς καί 51 λεπτά [Λ. μ.

*Ιπποτικός τις νεανίας, ίνα £είξνι πόβον τιμα τον 

'Ιανουάριον ί ιά  τάς ωραίας αύτοϋ ίμέρας, εξέρχεται 
μέ καλοκαιρινά, άλλ* οί άνθρωποι, τί βάρβαροι! ίέν  
τόν έννοοΰν καί τόν παίρνουν ί ιά  τρελόν. —  Μεγαλο

πρεπής χορός εντινι πρεσβεία. Μία xoa J ix x a  κυανό
λευκος άποσπα τόν θαυμασμόν καί τούς πανηγυρικούς

δλων εν γένει των χορευτών, έν ώ άπ* εναντίας αι χο- 
ρεύτριαι εύρίσκ&υσιν αυτήν άχαριν, άκομψον, άθλίαν.... 
είναι φυσικόν: Ή γυντι Siv ίχει μεγαλητερον εχθρόν 
παρά τήν γυναίκα*

Ν. D,
5 24 Τρίτη. £ένης τής όσίας. 

φ  6 25 Τετάρτη. Γρηγορίου του θεολόγου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, Α ργία .

7 26 Πέμπτη. Ξενοφώντος τοΰ δσίου, καί τής Συνοδίας 
αυτοΰ.

(18 4 0) Συμβασις περί τον γάμον τον αύτοχρά- 
χορος ΝαποΛεοΥΖος μετά της άρχιόονχίσσης τής 
Αυστρίας ΜαρΙας-Αονισίας.
Φ  8 27 Παρασκ. ‘Η ’Ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ίωάννου τοΰ 

Χρυσοστόμου. ’Αργία.

(1 7 9 5 ) Τά οστά τον Μαρά χαϊ τον ΑεπεΑ.Ιε-  
χιερόν άποδάΛ.Ιονται άπό χό ΤΙάνθεοΥ.

9 28 Σάβδατ. Έφραιμ τοΰ Σύρου όσιου.
Φ  10 29 Κυριακή. *Η ’Ανακομιδή τοΰ λειψάνου Ιγνατίου τςΰ 

θεοφόρου.
φ  11 30 Δευτέρα. Των τριών ‘Ιεραρχών, Βασιλείου τοΰ Με

γάλου, Γρηγορίου τοΰ θεολόγου καί Ίω άν
νου τοΰ Χρυσοστόμου. Ά ργια .

(18 0 0 ) Σνσχασις χης ΓαΛΛιχής Τραπίζης.
• 12 31 Τρίτη. Κύρου καί Ίω άννου, τών θαυματουργών

Αναργύρων.

^  Πρώτον τέταρτον εις τάς 5 ώρ. καί 15 λεπ. π. [/.·

Καιρός . ;  · αρραβώνων κα̂  γάμων. —  Καλός τ;



όίκόκύρης"άρραβων{ζεται μετά τίνος νεοφώτιστου καί 
στέλλει άύτνί ίώρον τήν ίμέραν του άρραβώνός του 
μίαν όκάν γάΛα χαΐ δεκαπέντε αύγά, παραγγέλλων 
αυτί) να του έτοιμάση φαγητόν £ιά να την τιμηστρ μέ 
την παρουσίαν του εις τό ίειπνον* ιδού άνθρωπος δσ- 
τις μέ όλιγα λεπτά καί την ycyovpar του κάμνει και 
τον στόμα/όν του ευχαριστεί.


