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124m1. p. 1-285 Heruvico-chinonicar de Petru Lampadarie Peloponisiul, Grigorie Protopsaltul, Petru Vizantie2. p. 286-366 Diferite cîntări: Fercit bărbatul, Antifoane, Tropare, PolieleePrima jumătate a secolului al XIX-lea, 400 p., paginaţie originală pînă la p. 320, 19x11,5 cm.Text în limba greacă şi  română cu caractere chirilice, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie, desen în peniţă cu proorocul David cîntînd. Legat în carton îmbrăcat în piele cu chenar şi mici ornamente, pe cotor: TOM 4. Însemnări: 	 		p. 391:  în româneşte cu caractere chirilice „Antologie este a mea Gheorghe Măciucă”Pe forzaţ anterior ştampilă în timbru sec: „Nicolae Măciucă, Brasiovu”.
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