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5629m1.	f. 1-74 (în pdf=f2-145)  Heruvico-chinonicar de Grigorie Lampadarie, Petru Lampadarie Peloponisiul, 2.	f. 75-212 (în pdf=f147-420) Irmologhion calofonicon de Ghermanos Neon Patron, Dimitrie Domestos, Balasie Preotul, Petru Berechet, Macarie Ieromonahul, Iacov protopsaltul, Panaiot Halatzoglu.3.	f. 212-220 (în pdf=f421-443)Doxologie, Axioane. A doua jumătate a secolului al XIX-lea, 229 f., 22,5x17,5 cm. Text în limba română, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie cu iniţiale bogat ornamentate.Legat în carton învelit în piele cu chenar ornamentat, puţine ornamente şi pe cotor şi scris cu caractere chirilice: Heruvicon.Însemnări în româneşte cu caractere chirilice: Pe forzaţ anterior: „Acestu tomu mai frumos şi adâncu este făcutu de mine preotul Necolae şi d[u]h[o]v[nic] de la beserica P[o]p[a] Ivaşcu cu tot cheltuiala a ma, în zilele pr[e]a luminatu[lui] d[o]m[n]u Alecsandru Dimitriu Ghica voevod şi priosfinţitului mitropolitu Neofitu a tot Iu[n]grovlafiai. Şi prentru în (?) ştiutu că şângur stăpânu pă el l-am şi [i]scălitu eu sus numitu că să să ce[a]z[ă]. 1841 dechemvrie 10. Preotu Necolai d[u]h[o]vnecu.Dar cine să va ispiti ca să-l fure să-i urle cap[ul] în câte feluri tonurile urcă şi pogoară. Mai adaugu şi eu să-l găsească cutremurul lui Cain. M. Proci.”	f. 74 (în pdf=146): „Aice s-au aşezat irmose frumo[a]se din Calofonicon, dulce viersuitore, pe o[p]t glasuri, îi tradus din greceşte pă linba rumânească de Macarie Ieromonahu dascălul Scolii de musichie al patrii (?)Şi s-au scris în seama monastiri Călduruşian de Theofan monah cântăreţu monastirii, plătindu-se câte un sfanţu pă co[a]lă de mine preot Necolae d[u]h[o]vn[e]cu bisericii Pop[ii] Ivaşcu şi să fie ştiut că este al mieu: preot Necolae d[u]h[o]v[nic], leat 1844 iulie 14.”
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