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ms 7293.Antologie cuprinzînd heruvice,  axioane prăznicare alternativ greceşte şi româneşte, chinonice.Descriere: Prima jumătate a secolului XIX, 645 f. (lipseşte începutul şi sfîrşitul), sînt albe f. 56-77v; 9,5/6,5 cm.Text în limba română şi greacă, notaţie hrisantică, scris cu cerneală neagră şi roşie, cu iniţiale împodobite cu tuşuri colorate (galben, albastru, verde).Legat în carton învelit în piele cu chenar şi medalion central.







































































































































ms 7293
Note
Paginile 68 - 76 sunt goale.
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