
















































































user
note
Acest Cuvine-se care urmează este facere a răpo//satului arhiereu Nectarie Frimu din Moldova



user
note
Acesta este facere a răposatului // Macarie



user
note
Acesta de părintele Nectarie // monahul protopsaltul



user
note
Acesta de răposatul arhiereu Nectarie Frimu

user
note
Acesta e compus de păr. Nectarie // monahul protopsaltul



user
note
De arhiereul Nectarie Frimu



user
note
De păr. Nectarie monahul // protopsaltul



user
note
Altul de răposatul // arhiereu Nectarie Frimu



user
note
Acesta de ierom. // Macarie dascălul



user
note
Acesta este de păr. Nectarie monahul // protopsaltul



user
note
Altul tot compunere a părintelui Nectarie // protopsaltul Sfîntului Munte, și tot g8



user
note
Aici am mai scris încă două Cuvine-se, cele din to//mul de tipar al lui Nectarie Frimu și care s-a scăpat // din vedere de nu s-a scris la început. Acesta e glas 1.

user
note
Acesta e glas leghetos.







user
note
Alte Heruvice mari



user
note
Alt început







user
note
a aceluiași





user
note
A lui Petru Lampadarie // glas 4. Iar început // din a lui Grigorie.



user
note
Tot a lui Petru // iar început al lui Grigorie.







user
note
Acesta facerea lui Hurmuz, iar începutul // de la a lui Grigorie



user
note
Acesta facerea lui Petru Lampadarie





user
note
Și acesta tot facere a lui Petru Lampadarie





user
note
altul glas 1

user
note
? duminicale glas ?







user
note
Facerea lui Grigorie Protopsaltul









user
note
Heruvicele săptămînii a lui Petru Peloponisiu glasul 





user
note
Facerea lui Grigorie Protopsaltul





user
note
Facerea acestuiași







user
note
a lui Petru Lampadarie

























































user
note
1885 ianuarie 17 // Paisie ...?
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note
În loc de Axion



































































user
note
Acest Heruvic e a lui Dimitrie Suceveanu protopsaltul // Glasul 4 leghetos // Așa fiind loc am pus începutul lui jos la fiile // urmînd începutul iarăși al Heruvicului aici de sus











































































































user
note
Aceste Tropare se cîntă la tunderea monahului mantiofor, g1 Mormîntul Tău... 







user
note
Cînd este arhiereu se cîntă de ...?, g3



















user
note
Irmoase calofonice // compuse de Gheorghie  ...? și îndreptate // de Teodor Fokiu și traduse în românește // de ieromonahul Elefterie Iliescu, Iași.
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