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50mCîntări la Sfînta LiturghieMijlocul secolului al XIX-lea, 78 f. (incomplet, se văd urme ale foilor rupte), numerotaţie originală pentru fascicole în dreapta sus,15,5x9,5 cm.Text în limba greacă cu indicaţii tipiconale în română, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie cu ornamente florale bogate la f. 45, 58 şi 77v.Legat în carton îmbrăcat în piele cu mici ornamente imprimate pe cotor. 	Însemnare în româneşte cu caractere chirilice: 	f.1: „1878. Carte pentru cîntări”. 
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