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123mAntologie cuprinzînd cîntări la Utrenie şi Vecernie.Pagina de titlu: „Antologie în care se coprinde din Cîntările Utreniei şi ale Vecerniei celei Mari”.Prima jumătate a secolului al XIX-lea, 336 p. (paginaţie originală pînă la p. 276, paginile 297-336 sînt albe), fasciole numerotate jos, în mijlocul paginii, 18x11 cm.Text în limba română, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie de două mîini diferite, cu iniţiale frumos împodobite, desen şi frontispiciu în guaşe ocru, verde, galben la f. 1.Legat în carton îmbrăcat în piele bogat ornamentată cu chenar floral şi medalion centaral cu Bunavestirea pe coperta întîi şi Regele David pe tron pe coperta a doua. Însemnări:  		Forzaţ anterior, în româneşte cu caractere chirilice: „[....] Theodor Dascălu, 1861 iunie 25”.  		p. 62-65, în româneşte cu caractere latine, cu cerneală violet: „Şi împreună cu Herovi-chenonicaru să dă tot Bisericii Delea nouă tot cu condiţiunea anu să înstrina din Biserică că ai a se servi cîntăreţi cu dînsa în Biserică. 1885 august 11. Preotul Ion Exarhu Theodorescu, Bis cu sfinţi.”		p. 269, în româneşte cu caractere latine: „Aici a scris Vasile Tudorescu. Vasile Octombrie in Anulu/1873”.
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