CIRCULAŢIA CARŢII

VECHI ROMÂNEŞTI
IN JUDEŢUL CLUJ (II)

Continuăm prezentarea cărţii vechi J:omâneşti din judeţul Cluj, începută în ActaMN, XV, 1978, p. 401-410, cuprinzînd în partea a doua
a catalogului că,rţile de la bisericile ortodoxe din: Bădeni, Bădeşti, Buru,
Cetan, Fodora, Juc-Herghelie, Mihai Viteazu, Morlaca, Sînnicoară, So-

meşu

Rece şi Vîlcele. In descrierea
enunţate în prima parte a lucrării.

cărţilor

ne vom sluji de principii1le

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Bădeni
49. Evanghelie, Rîmnic, 1746
Legătura în piele maron aplicartă pe lemn, o închizătoaire şi kagmente
ale celei de-a doua.
Defocmare lini.arră.
in-2° (32,5 X 21,5 cm); f. titlu + [3] f. + 159 f. (cu g1reşeli de nume
rotaire.)
BRV, II, nr. 246; [4] f.

+

164 f.

50. Strastnic, B1aj, 1753
Legătura în piele maron aplicat.:l pe lemn.
Lipseşte cotorul, deteriorată meoank, deformare liniară.
in-2° (30,5 X 19,2 cm); f. tiHu + [1] f. + 186 f. (cu g,reşeli de numerotlare.)
BRV, II, nr. 290; IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
f. [1] v.: însemnare ou carraclere chiirili.ce, datată 1787, martie, 14 zile,
autor, popa Leontie din Başin, .arată că Ivăşan Ioan din Başin a cumpă
rat cart.ea şi a dat-o biserkii Başinului.
51. Penticostarion, Blaj, 1808
LegătUII'a în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi ornamente
florale imprimate, urme de închizători.
Deformare liniiairă.
in-2° (35 X 21 cm); f. titlu + 212 f.
BRV, II, I1lr. 746; [1] f. + 212 f.
coperta a II-a: însemnare cu caractere chiriliice, nedatată, din care reiese
că această carte aparţine bisericii din Bădeni.
52. Apostol, Blaj, 1814
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urmele celor
Lipseşte co1JO.rul, deteriorată mecaniJC.
in-2° (34,5 X 22 cm); lipsă f. titlu; p. 3-264.

două închizători.
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BRV, III, nrr. 845; [1] f. + 264 p.
coperta I: însemnare cu caa-actere latine, datată Bădeni, la 10 aprilie,
1941, autor, preot Aurel Meseşan, airată că această carte a fost donată
bisericii greco-catolice din Oprişarni, de către Oficiul pairohia1l grecocatolic din Bădeni.
p. 151: autog:ref, cu caractere chirilice: Alexandru Filimon cantoru inva/ -tiatoriu inu Baginu, 1883, mart., 20.
coperta a II-a: însemnare cu caractere chirilice, atestă cumpărarea cărţii
în anul, 1822, februarie, 26 de zile, cu 16 zloţi I prin Ioan Filimon, parohul Baginului, Chindului I şi Şonfilăului şi sînt amintiţi cei oare au
contribuit la cumpărarea călrţii.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Bădeşti
53. Octoih, Blaj, 1760
Legătura în piele maron aplioată pe lemn, :fragmente aile celor dou3
închizători.
Deteriorată

mecanic, file parţial restamate.
in-4° (19,1 X 14,7 cm); lipsă f. titlu; 32 p. + ,p. 35-508 (cu weşeli de
numerotare) + 218 p. (cu gtreşeli de nume:rotare) + 38 p.
BRV, II, nrr. 322; [1] f. + 498 + 219 + peste 36 p.
p. 77-83; însemnare (fragmentară, filele fiind rupte) cu caTactere chirilice, autor, Ştefan, diacul din Badoc, atestă cumpărarea cărţii cu 9 florinţi şi după cum se vede din însemnarea de pe forzaţ, sătenii din Bă
deşti au dăruit-o bisericii.
54. Triodion, Blaj, 1771
Legătura în piele maron cu cotorul în pinză.
Legătoca parţial restaUTată, distrusă unitatea cărţii.
in-2:> (32,3 X 21 cm); f. titlu + [1] f. + 247 f. (cu greşeli de nlllffierotare).
BRV, IV, nr. 151; [2]f. + 237f. sau [l]f. + 236f. + [l]f.
f.lr. - 4r.: însemnare cu caractere chirilice, pairţial Hzibilă, cetmeala
fiind stiru.ă.
forzaţ: însemnare cu cairacteire chirilice (parţial lizibilă, deoarece peste
text a fost lipită şi ruptă o altă hfu-tie), privind achiziţia cărţii, datată 1815.
55. Apostol, Blaj, 1802
în piele maron aplicată pe lemn, 01rnamente floraJe imprimate,
urme de închizători.
Atacată de anobiide.
in-2° (35 X 21,7 cm); f. tirtlru + 258 p.
BRV, II, nr. 644; (1] f. + 258 p.
forzaţ: însemnaTe cu caractere chirilice, datată 1805, i[a]nuar, 4 ooată că
atunce au fost diacu Toderu I şi fătu Popu Matei/ în Badoc.
p. 2-9: însemnare cu caractere chirilice, aceeaşi dată, autor, popa Gheorghie din Badoc, arată că pentru carte s-au plătit 5 zloţi şi a fost dată
bisericii Badocului.
p. 10-13: însemnare cu caractere chirilice, nedatată, aminteşte cele ·12
călrţi, oare erau atunci la biserica din Bădeşti.
LegătuTa
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Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Buru
56. Octoih, Rîmnic, 17 42
Legătura în piele maron apHoată pe lemn, urme de închizători.
Deteriorată mecanic, cotoru.il şi fNe •restaurate defectuos.
in-4° (18 X 14 cm); lipsă f . .titlu; 2 f. fragmentare + f. 23-254 (cu o
greşeală de numerotare) + 118 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 + 124 f.
coperta I: încercări de peniţă.
57. Evanghelie, Rîmnk, 1746
în piele maron apUoată pe lemn, scena răstignkii, evangheliştii
florale aUirite imprimate, două închizători.
Deterioirată meoanic.
in-2° (30,7 X 19,5 cm); f. titlu + [3] f. + 158 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 246; [4] f. + 164 f.
Legătu'J:a
şi motive

58. Cazanii, BucUJreşti, 1768
Legătura în piele neagră apli,cată pe lemn, o închizătoare şi urmele
celeilalte.
Conservată satisfăcător, file restaurate defectuos.
in-4° (25,5 X 18 cm); f. titlu + [1] f. + 429 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nr. 356; [2] f. + 414 f.
f. 224r.-235r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1769, din care
se vede că această oairte S-'a cumpă,rat cu 17 fl.orinţi pentru biserica din
Bw-u, vîndută fiind de Davidu de la Făgăraşu.
coperta a II-a: însemnaire cu cairactere chiirtlice: ln anul 1849, după Paşti
I fiind mare răscoală întru / această ţară, mulţi oa- / -meni au trecut
prin lu- / -me, prin puşcă, prin / săbii şi prin lănci, / mulţi pe faţa
pămîntu-

I -lui au putrezit, ba mul- / -ţi au dat hrana cin- / -nilor şi
altor pa- / -sări zburătoare. lnsă / aceasta am scris ca să să / ştie, precum
şi aceast[ă] carte, I anume căzanie s-au adus de / la biserica Burului prin
/ jăfuitorii unguri, care au / risipit şi s. biserică acle- / -vărat în chiar zi
de 28 iunie 1849. I Parohul Petru Coar ... ? /
59. Apostol, Blaj, 1802
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente din motive geometri,ce şi o cruce, f:ragmente ,ale celor două închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (35 X 21,3 cm); lipsă f. ti,tlu; p. 3-64 + p. 67-94 + p. 97-160
+ p. 169-256;
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
forzaţ: însemnare cu caractere latine, datată 14 ianuarie, anul 1866, autor,
Ştef.an ... ? , ,mată că această car.rte a fost leg,ată a doua oară şi apairţine
biserkii din BlllfU .
.p. 120-125, 130-131, 136-137, 154-155, 172-181, 184-185: însemnări cu caractere chirilice, amintesc diverse persoane şi sumele de bani
pe ·care le-au dat.
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Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Cetan
60. Evanghelie, Bl~j, 1765
Legă,tura în pie,le maron aplicată pe lemn, o oruce şi motive geometrice
imprimate, două închizători.
Deteriorată mecanic, file pairţial restaurate.
in-2° (30,8 X 19,5 cm) f. titlu + [3] f. + 342 p. + [1] p.
BRV, II, nT. 342; [4] f. + 363 p.
p. 246-257: însemnaire cu caractere chi'li.Uce (p~ţial lizibilă, filele fiind
tăiate şi restaurate), autor, popa Cost.an din Cetan, a-rată că Pop Vasilie
şi jupîneasa dumisale au cumpărat carrtea.
Apostol, Blaj, 1767
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ur-me de
Deterio,rată mecanic.
in-2° (33,2 X 21 cm); f. titlu + 4 f. + f. 6-163.
BRV, II, m·. 348; [1] f. + 1-10 f. numerotate greşit.
61.

închizători.

62. Minologhion, Blaj, 1781
Legătu1ra in piele albă, fr.agmente ale celor două închizători.
LegătUJra deterior-ată, distrusă unitatea cărţii şi a blocului

de cade.
in-2° (33,2 X 21,7 cm); f. titlu + 156 p. + [6] f. + p. 157-1140 + 58 p.
+ p. 61, 62 + p. 59, 60 + p. 63.
BRV, II, rn:. 448; IV, nr. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
63. Octoih, Blaj, 1783
Legăturn în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente \"egetale
imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-4° (19,2 X 16,6 cm); f. titlu + 478 p. + [1] p. albă + [1] p. + ~24 p.
BRV, IV, nr. 179; [1] f. + 478 p. + 224 p.
64. Strustnic, Blaj, 1817
Legătura în piele maron, scena răstignirii şi ornamente aurite.
Legătuira dete11iorată mecanic, defo1mare liniară.
in-2° (33,2 X 21,1 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III. nir. 947; [1] f. + 217 p.
forzaţ: însemnare cu caractere chirilice, datată 1889, în 2 aprilie, :i!estă
cumpărarea cărţii de către Viela Gheorghe I cu fomeia sua, N(lstosie . ..
pe suma scmctii beserici a Cetanului.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Fodora
65. Chiriacoclromion, Bucuireşti, 1732
Legătura în piele roşie aplicată pe lemn, urme de închizători.
Deteriorată meoanic, atacată de anobiide.
in-2° (29 X 20,8 cm); f. titlu + [3] f. + 414 f.
BRV, II, nr. 205; [4] f. + 414 f.
f. titlu r. - f. 2r.: însemnaire cu caractere chirilice, parţial lizibHă,
cerncc>.la fiind stinsă sau fHele restaurate: Această carte fiind a lui .. . .? I
Gligorie ele la Morohocl? / şi moartea lui Muntean Şimon, diacul / de la
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şi un noatin şi
frăţeşte, această căzanie mi s-au

/ această căzanie, care
dat mie, lui Ioan ... /
lor nu le nu le [sic!] trăbuie căzanie ce ... şi aceasta s-rtu făcut în A. 1810
/ sfîrşitu lui noemvrie. / Bine să se înţeleagă, o oa[i]e în vreme să vinde /
cu şazăzeci de sloţi răi. I
Jula frate . .. / au adus doao oi

impărţindu-le

I

66. Littughii, Rîmnic, 1733
în pi,el,e maron aplicată pe lemn, Maria cu pruncul şi ornamente
florale imprimate, w:me de închizători.
Distrusă unitatea bloeului de oarle.
in-4° (20,9 X 15,2 cm): f. titlu + [1] f. + 269 p. + [lJ p. + [1] f.
manuscris.
BRV, II, nr. 208; [2] f. + 270 p.
(1] f. manuscris: însemnări cu caracter religios.
Legătura

67. Octoih, Bucureşti, 1746
Legătu(I'a în piele maron ,aplicată pe lemn, lllf!ll1e de închizători.
Deteriorată mecanic, lipseşte cotorul şi prima copertă.
in-4° (20,3 X 14,4 cm); lipsă f. tLt1u şi f. de la început; p. 19-398
401-464 + 166 p.; lipsă f. de la sfîTşit.
BRV, II, nr. 249; 464 p. + 200 p.
1

+

p.

68. Liturghii, Rîmnk, 1759
Legătura în piele mairon aplicată pe lemn, ornamente florale imprimate,
o închizătoare şi fragmente ,ale celeilalte.
in-4° (21 X 15,8 om); f. titlu + [1] f. + 39 f. + f. 48-129; lipsă f.
BRV, II, nr. 314; [2] f. + 132 f.
69. Triodion, Bl1aj, 1771
LegătU!ra în piele neagTă aplicată pe lemn, fragmente ale celor

două

închizători.

Deteriorată

mecanic, clistrr-usă unitatea ,cărţii şi a blocului de carte.
in-2° (32,7 X 20,5 cm); lipsă f. ti'tJLu; f. 1 + f. 3, 4 + f. 6-8 + f. 10,
11 + f. 13-245 (cu greşeli de nwnerotare).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f. + [1] f.
coperta I şi f.194r.: însemniare cu caractere chirilice, datată 1902, arată
că ace.astă ,carte este proprietatea bisericii din Adalin.
70. Minologhion, Blaj, 1781
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, chenrair cu motive florale imprimate, o închizăt01are şi f,ragmente ale celei,1alte.
Deteriorată mecanic, file parţia,l irestaurate.
in-2° (34 X 22,9 cm); f. titlu + 156 p. + [6] f. + p. 157-1136 (cu
g,reş,eli de numerotare) + 63 p.
BRV, II, nr. 448; IV, Ilir. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
71. Octoih, Blaj, 1792
LegătJl.llra în piele mairon ,aplicată pe lemn, scena răstignirii şi moHve
florail.e imprimate, fragmente 1ale celor două închizători.
Deterioirată mecanic, atacată de anobiide.
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in-4 ° (21 X 17 cm); f. titlu + 424 p. + 196 p.
BRV, II, nr. 556; [2] f. + 424 p. + 196 p.

+

[1] p.

72. Triodion, Blaj, 1800
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii şi motive
florale imprimate, urme de închizăto1i.
in-2° (33,2 X 21,8 cm); f. titlu + 630 p.
BRV, II, nr. 629; [1] f. + 630 p.
p. 2-15: însemnare cu caractere chiirHice, datată maiu, 30, 1808, atestă
cumpărarea cărţii cu 22 zloţi şi donarea ei bisericii din Fodora.
73. Apostol, Blaj, 1802
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi motive florale
imprimate.
Atacaită de anobidde.
in-2° (33,5 X 21,7 cm); f. titlu + 258 p.
BRV, II, nr. 644; [1] f. + 258 p.
f. ti,tlu r. - p. 13: însemnaire cu caractere chilrilice, autor, popa Costantin
din Fodora, privind donarea cărţii bise1icii din Fodora.
74. Stra~tnic, Blaj, 1804
Legăturn în
închizători.

piele

neagră

aplicată

pe lemn, fragmente ale celor

două

Legătura dete1iorată mecanic, distrusă uni•tatea cărţii.
in-2° (34 X 21,5 cm); f. titlu + 217 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, nir. 674; [1] f. + 218 p.
p. 1-7: însemnare cu ro,ractere chiirilice, datată 1805, april, 23, autor,
popa Castan din Fodora, arată că această cairte a fost donată bisericii din
Fodorn.

75. Penticostarion, Sibiu, 1805
Legătura

în piele maron aplicată pe lemn, s.cerua. răstignirii şi motive
florale iml)!'imate, fragmente ale celor două închizători.
Deteriorată mecanic, lipseşte cotorul, distrusă unitatea cărţii.
in-2° (35 X 22 cm); f. titlu + 362 p.
BRV, II, nr. 685; [1] f. + 362 p.
p. 3-13: însemnare cu caractere chirilice, fragmentar lizibi[ă, datată
1808, mai, 10 zile, autor, popa Constantin din Fodora.
76. Liturghii, Blaj, 1807
Legătura în piele maron aplicată pe cadon.
Lipseşte prima cope,rtă, distrusă unitatea blocului

de call1:e.
in-4° (20,7 X 17 cm); f. titlu+ [1] f. + 204 p.
BRV, II, nir. 721; [2] f. + peste 204 p.
f. titlu v. - p. 13: însemnare cu caractere latine, arată că în anul 1857
cartea a fost dăiruită bisericii din Fodora, de către Ioan Bubb, director de
/ cancelnrie a I Preturei / provinciale.
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77. Evanghelie, Blaj, 1817
Legătl.llra în piele ma1l'On aplicată pe lemn, scena răstignio:ii, evangheliştii
şi ornamente diin motive vegetale imprinmte, urmele celor două închizători.
Atacată

de a11Jobiide.
in-2° (33,2 X 21,7 om); f. titlu + [3] f. + 346 p. + [1] p.
BRV, III, nr. 940; [4] f. + 346 p. + [1] p.
forzaţ: însemrnaire în limba latină, cu caractere latine, datată 1838, atestînd
cwnpărarea cărrţii cu 20 florini pentru biseirioa din ărdog Kereszitur
(= Cristorel).
foirzat: însemnare cu oairactere chfo:Hice, datată 18 febr. 1838, autor,
Prunduş Pavel, paroh Ordog Krisztorului, airată că ia.ceastă carte a fost
cumpărriată de credincioşii cristoreni cu 20 zloţi pentru biserka Cristorului.
78. Evanghelie, Blaj, 1817
Legătura în piele Toşie aplicată pe lemn, cei patru evanghelişti, o cruce
şi motive f.loraJle imprimate, o închizătoaire metalică şi firagmente ale
celeilalte.
Conservată satisfăcător.

in-2° (32,3 X 20,9 cm); f. titlu + [3] f. + 346 p.
BRV, III, nT. 940; [4] f. + 346 p. + [1] p.
79. Octoih, Blaj, 1825
Legătura în pînză aiplioortă pe carton, cotorul

+

şi ,colţrnrile

Conservată satisfăcătoT, legăJt:u1ria resta.Uil·ată.

+

[1] p.

in-4° (21 X 17 cm); ltpsă f. titlu; 434 p.
200 p.
BRV, III, nr. 1242; [1] f. + 434 + 239 + [2] p.

+

în piele.

p. 205-238.

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Juc-Herghelie
80. Apostol, Bucureşti, 1683
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, ornamente imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Deteriorată mecanic, TestaU1raită defectuos.
in-2° (26,2 X 17,5 cm); f. titlu + 3 f. + [1] f. + 199 f.
BRV, I, nr. 76; [5] f. + 200 f.
f. 108r.-109r.: însemnare cu caractere chirilice, fragmentar lizibilă, cu
privilre La cumpălf.area cărrţili.
f. 120v. 124r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1826, 14
martie, aria.tă că această carte apairţine bisericii din Juicul de Jos.
81. Liturghii, BuCl..llfeşti, 1729
Legătura în piele maron aplicată pe carrton, scena ,răstignirii şi motive
florale imprimate.
File ·restaurate defectuos, ciupercă.
in-4° (20 X 14,5 cm); f. titlu + [1] f. + 212 p. (cu greşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 65; [2] f. + 210 p.
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82. Octoih, Rîmnic, 17 42
unitatea blocului de carte, deteriorată mecanic.
in-4" (20,5 X 15,5 cm); lipsă f. titlu; f. 13-143 + f. 147 + f. 149 + f.
165-235 (cu o greşeală de numerotare).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 + 124 f.
Lipseşte legătll!I'a, distrusă

83. Evanghelie, Blaj, 1765
în piele marnn aplicată pe lemn, un medalion cu scena răstig
nirii, fragmente ale celor două închizători.
Legătura deteriorată, distrusă unitatea cărţii.
in-2" (32 X 20,3 cm); f. titlu + [3] f. + 342 p. (cu greşeli de numerotare).
+ [1] p.
BRV, II, rnr. 342; [4] f. + 363 p.
f. [3] r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 17?6, prin care se arată
că Nicolae Răchieteanu, egumen al mănăstirii Nicula, a donat această
carte mănăstirii.
p. 43-57: însemnare cu caractere chirilice, arată că în anul 1811, martie,
întiie zi, cairtea a fost cumpărată de boie,rul Seki Ioan şi donată bisericii
din Jucul de Jos.
Legătura

84. Penticostarion, Blaj, 1768
în piele mairon aplicată pe lemn, scerna răstignirii şi ornamente
imprimate, o închizătoar-e metalică şi urmele celehlaJ.te.
Conservată satisfăcător, cîteva file parţial restaurate.
in-2° (31,7 X 19,5 cm); f. titlu + [1] f. + 192 f. (cu greşeli de numerotare).
URV, IV, 143; [2] f. + 202 f.
coperta I: însemnare cu caractere chlrilice, datată anul 1837, mai, întîi,
autor, Gabor VasiHe, arată că această carte aparţine bisericii din Jucul
de Jos.
forzaţ: o scrisoare cu caractere chirilice, nedatată.
f. 1 r.: - 5 r.: însemnare cu caractere chirilice, parţial lizibHă: Acest
Penticostarion s-au dat din I cereasca milă prin Iacob ... / ... Făgăraşu
lui pe seama bi[se]- / -ricii unite din Jucul de Jos / Blaj, febr., 12, 1772. /
Legătura

85. Triodion, Blaj, 1771
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi ornamente geometrice imprimate, faiagmente ale celor două închizători.
Dete1ior,ată mecanic, distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carrte, file
restaurate defectuos.
in-2° (32 X 19,2 cm); lipsă f. titlu; f. 1-3 + f. 6-234.
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau (1] f. + 236 f. + [1] f.
f. lr.-3T.: însemnare cu cairaotere chirhlice, parţi1al lizibilă, din care se
vede că Iacobb Aairon a dat cai:rtea bisericii ... ?
f. 229 r-.: însemniaire cu caractere chiiriUce: Acest sfînt Triod este anume
la biserica de la Jucul de Jos.
86. Strastnic, Blaj, 1773
Legătura în piele maron aplicată pe carton, ornamente geometrice.
Deteriocaită mecanic.
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in-2° (34,4 X 21,5 cm); f. titlu + 181 p.
BRV, II, Ilir. 382; [1] f. + 187 p.
coperta I: însemna11--e cu oauiactere chkilic'e, din ca11·e •reiese că Ion Bobb
a dăruit biselI'icii această carte.
f. titlu - p. 21: însemnare cu caractere chiirilice, din carre se vede că
această oairte a fost dăruită de Ioan Bobb, v1ădicul Făgălraşului, bisericii
din Jucul de Jos în anul 1804, aprilie, 9, în Blaj.
p. 119: însemnarre cu caractere chiriilice, atestă donarea căr-ţii de către
Ioan Bobb şi adUJCerea ei l.a biserica din Jucul de jos de către Gabor
Ştefan, dascălul satuu.llii, la 18 ,aprilie, 1804.
87. Triodion, Blaj, 1813
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urmele celar două închizători.
Lipseşte prima copertă, distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată
mecanic.
in-2° (30,8 X 20,8 cm); lipsă f. titlu; f. 5 + f. 8, 9 + f. 13-20 + f.
22-37 + f. 40 + f. 42, 43 + f. 45-258 + f. 260-574
f. 576-605.
BRV, III, nr. 836; [1] f.
630 p.

+

+

Cartea veche românească la biserica ortoclo:ră română Mihai Viteazu
88. Chiriacoclromion, Bălgirad, 1699
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Legătura fooirte deteri·arată.
in-4 ° (25,5 X 17 cm); f. titlu + [2] f. + 414 f.
BRV, I, nr. 115; [3] f. + 415 f.
f. 5fu.-6frr., 70r.-73v.: însemnare cu caractere chi,rilice, datată 1714,
fragmentar lizibilă, privind achiziţi1a că,rţii.
f. 73ir-75r.: însemnare cu caractere chirilce, datată 11 septembrie 1733,
arată că popa Onu din AgrHici a dat cairtea popii Gavrilă din Grind pentru 17 florinţi.
f. 84r.-941I'.: însemnare cu car,actere chb:ilice, datată 28 decembrie 1770,
arată că popa Gavril din Luna ,a dat ca1ie,a popii Nistoir din ... ?
f. 96·r.-106ir.: însemnaire cu caractere chirilice, datată 1784, mai, 26 de
zile, autor, Ion Crăciunovici, pirotopopul TUTzii, atestă cumpă:ra['ea cărţii
cu 15 florinţi de cătire Nastea şi donairea ei bisericii din Sînmihai. O
însemnare cu conţinut simil-ar, datată însă 9 mai 1783, se află între
i. 319v.-328v.
89. Octoih, Bucureşti, 1746
Legătura în piele marnn aplicată pe lemn, fragmente de închizători.
Deteriorată mecanic, filele au fost tăiate pentru noua legătull.'ă.
in-4° (18,8 X 13,2 cm); lipsă f. titlu; [1] f. ilustrată + [2] f. + 464 p. + 148
p. + p. 151, 152 + p. l<i-9, 150 + p. 155, 156 + p. 153, 154.
BRV, II, nr. 249; 464 p. + 200 p.
coperta a II-a: însemnare cu caractere chirilice: Acesta Oftoihu estie a
besericii răsăritene / a samihaienilor / din sus I 1901. 9. 16 /
90. Evanghelie, BucU1:eşti, 1760
Legătura în pînză pe .cail:ton, cotoruJ şi colţurile în pie,le.
Deteriorată mecanic.
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in-2° (27 X 19 cm); lipsă f. ti.tlu; 178 f.
BRV, II, nr. 319; [4] f. + 180 f.

+ f.

180.

91. Molitvenic, Rîmnic, 1768
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, urme de închizători.
Deteriorată mecanic.
in-4° (19,2 X 14,2 cm); f. titlu + [2] f. + f. 340 + 339 f. + f. 341.
BRV. II, nr. 358; [4] f. + 340 f.
coperta 1 şi f. 46v-49r.: însemnări manusorise cu caiMcier religios.
f. 2r.: însemna,re cu caractere chirilke, arată că Gligor Paleo este proprietarul cărţii.
92. Euhologhion, Blaj. 1784
Legă-twa în hirtie aplicată pe carton, rotorul şi colţurile
Lipseşte coperta a II-a. deteriorată mecanic.

in-4° {17,8 X 14.7 cm); [1] f. ilustrată + f. titlu
+ f5] p.
BRV, II, n~. 475; [4] f. + 606 p. + [4] f.

+

[2] f.

în piele.

+

607 p. -!f>

93. Triodion, Blaj, 1800
Legătura în piele maron aplicată pe lemn.
Deteriorată mecanic.
in-2° (32,7 X 21,2 cm); f. titlu + 630 p.
BRV, II, nr. 629; [1] f. + 630 p.
p. 1-21: însemnare cu caractere chiriilice, datată 1810, în 16 mai, autor,
parohul satului Sinmihai, atestă cumpărarea cărţii cu 24 de zloţi şi
donarea ei bisericii.
94. Penticostarion, Sibiu. 1805
Legătura în piele marron aplicată pe lemn, urme de închizătoci.
Deteriorată mecanic.
in-2° (35 X 22,5 cm); f. titlu + 362 p.
BRV, II, ncr. 685; [1] f. + 362 p.
p. 1-23: însemnare cu caractere chkilice, datată anu 1810, luna lui
mai, în 16 zi[le], autor, Ignatie Caraveţ, arată că această carte s-a cumpărat cu 14 zloţi şi a fost dată bisericii din Sînmihai.
95. Octoih, Sibiu, 1808
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii
florale imprimate, fragmente a,le celor două închizători.
Distrusă unitatea cărtii.
in-8° (18 X 10,6 cm);· 351 p. cu f. titlu + [1] p.
BRV, II, nr. 745; IV, nrr. 745; 352 p.

şi

ornamente

96. Petru Maior, Prediche, Partea I-III, Buda, 1810-1811
Lipseşte legătura.
Defocm0lre liniocă.

in-4° (21,7 X 18 cm); Partea I: lipsă f. titlu; (1] f. + 54 p. + p. 57, 58 ~
+ p. 55, 56 + p. 61, 62 + p. 59, 60 + p. 63-237 [1] p. ailbă; Partea
II: 296 p. cu f. titlu; Partea III: 91 p. cu f. titlu.

+
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BRV, III, nr. 779; [5] f. + 237 p.; 296 p.; 92 p.
p. 1-19, partea I: însemnare cu c.aracteire chirilke, datată 1826, iunie,
20, autoT, popa Ioan din Sînmihai, prin ,care se arrată că această carte
apwrţine bisericirii din Sînmihai şi s-a cumpărat ou 10 zloţi (după cum
reiese şi din însemnarea de pe pagina albă).
f. titlu v., partea III: însemnare cu caT1actere chirilice, datată 1822, prin
care se a1rată că lov Ta1rca din Sînmihai este proprietarul cărţii.

Cartea veche românească la biserica
97. Octoih, Bucureşti, 1746

ortodoxă română

Morlaca

Lcgătu,r,a

în piele maron apli.cată pe '1emn, o cruce şi motive florale imprimate, u:rme de închizători.
Deteriorotă mecanic.
in-4° (20,2 X 14,5 cm); f. titlu + [1] f. + 464 p. + 199 p. + [1] p.
IJRV, II, nr. 249; 464 p + 200 p.
for;,..aţ: însemnaire cu caTactere chkilice, arrată că în anul 1828, Glogoş?
Gheorghie a plătit 2 zloţi pentru Tepairarea că,rţii.
p.
1-95: însemna-re cu caracteTe chiriHce, datată 1770 / mesiţa I
septe[m]vrie I 28 zile, autor, popa Gavril din Morlaca, atestă cumpărarea
c8.rţii cu 8 florinţi de către popa Gligă din Morlaca şi donarea ei mănăsti
rii din acelaşi sat.
p. 371-377: însemnare cu caractere chirilice, autor, lvanu, diac din Fildu
de Sus, aTată că această carte i-a fost dată de socrul său, care a cumpă
rc1t-o cu 13 florinţi.
98. Ev,wqhelie,

Bucrn:eşti,

1760

Legătura în piele mai:ron aplicată pe lemn, evangheliştii,
nirii şi ornamente Hocaile imprimate, UJrme de închizători.
Distrusă unitartea căirţii şi a blocului de carte.
in-'2° (29 X 21 cm); lipsă f. titlu; f. 2-180.

scena

BRV, II, nr. 319; [4] f. + 180 f.
f. 2;r.-31ir.: însemnaire cu caractere chirilice, prin care se arată
a lui Booa a cumpă,riat cartea şi a dat-o bisericii din Morlaoa.

răstig

că MăTie

99. Triodion, Rîmnic, 1761
Legătura

în piele mairon, o cruce şi motive Hor:ale auuite imprimate,
fragmente ale celor două închizători.
Distrusă unitatea cărţii şi a blocului de carte.
in-2° (29,8 X 21,2 cm); f. titlu + 7 f. + f. 14-105 + f. 110-420 (cu
greşeli de numerotarre).
BRV, II, nrr. 326; [2] f. + 440 p.
f. 110r.-132r.: cu caractere chirilice sînt însemnate sumele cu care
diverse persoane aru contribuit la cumpărarea că,rţii.
f. 159v.-162r.: însemnare cu caractere chirilice, arată că această carte
a fost cumpăTată de muerea Onii I şi popa Gavril din Morlaca.
f. 236r.: însemnare cu caractere chirilice, spune că triodul i-a fost dat
popii Gavril din M orlaca de muerea Onii, că au dat / şi ei 14 florinţi pă

anu 1766, martie, 9 zile.
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100. Penticostarion,

Bucureşti,

1768

Legătura în piele mairon aplicată pe lemn, o cruce şi motive florale
all!rite imprimate, urme de închizători.
Deterio,rată mecanic.
~n-2° (30,5 X 21 cm); f. titlu + [1] f. + 218 f. (cu greşeli de numerot:.1,re).
BRV, II, nr. 359; [2] f. + 217 f.

101. Apostol,

Bucureşti,

1774

Legătura în piele maron aplicată pe lemn, o oruce şi motive florale aU'rile
imprimate, fragmente ale r.elor două închizători.
Distrusă unitatea blocului de c:::Hie.
in-2° (27,5 X 19 cm); lipsă f. titlu; [1] f. + 8 f. + f. 10 + f. 9 + f. 12
f. 11 + f. 1~1-132 + f. 134-152 + f. 154 + f. 153 + f. 156, 155 +
+ f. 157-178 (cu greşelij.e numerotare).
BRV, II, nr. 384; [2] f. + 178 f.
forzaţ: în<;emnare cu cairactere chkHice, datată 1868, autor Ioanichie
Lucadu - cu cunţinut religios.

+

102. Minologhion, Blaj, 1781
Legătun·a în piele maron aplicată pe lemn, ornamente geometirice şi
florale impiimate, urme de închizăto1i.
Legătm,a deteriorată, distrusă unitatea cărţii.
in-2° (35 X 23 cm); lÎJJ)Să f. titlu; p. 3-156 + [6] f. + p. 157-1136 (cu
g~eli de numerotare) + 63 p.
BRV, IV, nT. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 3-29: însemnare cu caractere chirrilice, atestă donarea cărţii bisericii
din Morlaca.
p. 33-65: însemnw-e cu caractere chirilice, privind donarea cărţii bisericii din Morlaoa şi cartea / o am adus eu, popa Ioan din / Molosig în
anii 1793, dechemvrie I in 6 zile, cînd am fost la săborul / cel mare de

la Blaj. Scris-am în anii / 1802, iunie, în 5 zile. Popa Ioan / de la Molosig7
1so2. /
103. Liturghie, Sibiu, 1798
Legătura

în piele matron, ornamente florale impiimate.
Legătura deteriorată, fi.le arse, distrusă unitatea cărţii.
in-4 ° (22 X 18 cm); f. titlu + [1] f. + 14 p. + p. 17-336.
BRV, II, :nrr-. 615; [2] f. + 336 p.
104. Strastnic, Blaj, 1817
Legătll["a în pînză pe carton.
Conservată satisfăcător.

in-2° (32,4 X 21,4 cm); f. ti1lu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
forza.t: însemnări cu caractere Latine, datate 1935, 1946, referitoaire la
vreme.
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Cartea veche românească la biserica
105. Evanghelie, Bucureşti, 1760

ortodoxă

română

Sinnicoară

Legătocă nouă în pînză rroşie a,plka1:ă pe carton.
File parţi-al restaurate.
in-2° (27,5 X 19,7 cm); f. titlu + [3] f. + 5 f. + f. 7, 6, 8, + f. 12 + f.
10, 11 + f. 9 + f. 13-101 + f. 103, 102 + f. 104-177 + f. 179, 178,
+ f. 180.
URV, II, nr. 319; [41 f. + 180 f.
forzaţ: însemna-re cu cair,actere fa.tine, datată 1967, referitoare la noua
compactare a că1rţii.

106. Pe11ticostarion, Rîmnk, 1767
Legătum în piele maron aplicată
şi ornamente florale imprimate,

pe lemn, evangheliştii, scena •răstigni11ii
f:r,agmente ale celor două în'C'hizătod.
Lipsă cotorul, dist1·usă unitate-a căirţii, deteriorată mecanic.
in-2° (30 X 19,5 cm); f. titlu fragmentară + f. 3-250 (cu grc~eli de
n umerotaire).
I3RV, II, rn:. 351; [1] f. + 253 f.
f. 120v. 127r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 20 iun. R1:>,
autor, Ioan PopoviC'i, a'l·a:tă că popa facob Conţu din Diug ,a ,cL1mpC~r:1b
oortea cu 9 ffodnţi şi a dat-o biselicii din acelaşi sat.
107. Strostnic, Blaj, 180-l
Legătura în hîrtie pe carton, cotmul în pînză.
Legătura deteli0irată, deforman·e lini,ară.
jn-2° (32,7 X 21,4 cm); f. titJlu + p. 1, 2 fragmentare + p. 3-217 (cu
greşeli de numerolc"l'l'e).
BRV, II. nr. 674; [1] f. + 253 p.
coperta I: însemnare cu caractere latine, datată 23/6. 861, autor, Ioanu
Szurszuka, arată că strastnicul aparţine bisericii Diugului şi a fost cumpărat în 8 aprilie, 1837.
108. Mineiul, luna lUii august, Buda, 1804
Legătura în piele maron aplicată pe carton.
Deteriorată mecanic, deforma,re liniară.
in-2° (36,2 X 23 cm); f. titlu + [3] f. + 146 f.
BRV, II, nr. 668 şi 681; [4] f. + 147 f. + [4] f.
forzaţ: însemnare cu calf'acte,re ,latine, în limba maghiia1.ră, datată 1806,
die 5 martije, a'l·ată că Niculai Haszi a plătit (probabil pentru ~egiarea
cărţii) un f101in şi 43 creiţia.Ti.
109. Mineiul, luna lui iianua'lie, Buda, 1805
LegătuTa în piele mwron aplicată pe oarton.
Deterioirată mecanic, defo1rmare lini,airă.
in-2° (36,5 X 23 cm); f. titlu + [3] f. + 226 f. (cu greşeli de nurnerntare).
I3RV, II, nr. 681; [4] f. + 221 f.
fOII'zaţ: însemnaTe cu oairaictere chi'lilke, din oare ,reiese că ForiClJ.<;, Gawilă
cu soţia au plătit legatul cărţii.
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Cartea veche românească la biserica
110. Octoih, Rîmnic, 1742

ortodoxă română Someşu

Rece

Legătura

în piele maron aplioată pe lemn, scena răstignirii şi ornamente
florale imprimate, fragmente ale celor două închizători.
Distrusă unitatea cărţii, fi.le parţial restaurr,ate.
in-4° (19,5 X 14,2 cm); lipsă f. titlu; [3] f. + 245 f. + f. 248-254 (cu o
greşeală de numerotare) + 123 f. (cu greşeli de numerotaire).
BRV, II, nr. 227; [4] f. + 253 f. + 124 f.
f. 19v.-48v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1745, arată că
octoihul a fost cumpărat cu 10 florinţi de către Pleş Ivan din Someşu
Rece şi dat bisericii de aici.
f. 49r.: însemnare cu caractere latine, în limba maghiară, datată 1848,
autor, Teotelecan Pet-eq-, de unde reiese că această carte apaa."ţj.ne bisericii
din Someşu Rece.
111. Apostol, Bucureşti, 1743
Legătura

în piele maron aplicată pe lemn, scena răstignirii
florale imprimate, fi:ragmente ale celor două închizători.

şi

motiYe

Conservată satisfăcător.

in-2° (27 X 18 cm); f. titlu + [1] f. + 25 f. + f. 28 + f. 26, 27 + [lJ
f. albă + f. 29-178.
BRV, II, nr. 229; [2] f. + 178 f.
f. 25r.-27r.: însemnare cu caractere chirilice, datată 23 aprilie 178:l,
autor, popa Daniil Moldovan, referitoare la cumpă1,area cărţii şi don'.lJI-ea
ei de către săteni bisericii din Someşu Rece.
112. Triodion, Bucureşti, 1746
Legătuiia în piele ;roşie aplicată pe lemn, fragmente ale celor două îndtizători.
File pairţi.al

restaurate.
in-2° (31 X 20,5 c:m); f. titlu + [1] f. + 181 f. + f. 184-355.
BRV, II, nr. 262; IV, nir. 93; [2) f. + 355 f. + 119 f.
f. 62r. - 69r., 70r. - 72r.: însemnări cu caractere chirilice, parţial lizibile, referitoare la cumpărarea cărţii.
f. 355 v.: însemnaire ou cairactere chirilice, din cru:e reiese că această
carte aparţine bisericii din Someşu Rece.
113. Strastnic, Blaj, 1753
Legăttm-a în piele maron aplicată pe lemn, urrme de închizători.
Distrusă uni,tartea căirţiJi.
in-2° (30,7 X 20,5 cm); f. titlu + [1] f. + 187 p. (cu greşeli de numercotare).
BRV, IV, nr. 290; [2] f. X 179 f.
forzaţ: în.semnare cu caractere chirilice, privind donarea cărţii biserkii
din Someşu Rece.
p. 20-32: însemnare cu caractere chirilice, referitoare la achiziţia călrţii.
114. Catavasier, Rîmnic, 1759
Legătura în piele neagrr-ă aplicată pe lemn, ornamente din motive geometrice, 'U!I"I11e de închizători.
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coperta a II...a, deteriO!M.tă mecanire, file irestia.urate.
in-8° (14,1 X 9,2 cm); 127 f. cu f. titlu + f. 130-209 + f. 211, 212 + f.
214, 215.
BRV, IV, nrr. 118; 215 f.
f. 31r.--48'r.: însemnaire cu carnctere chirilice, datată 6 iunie 1762, cu
privire la cumpăraJrea că!rţili şi donocea ei bisericii din Someşu RePe.

Liipseşte

115. Antologhion, Rîmnic, 1766
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, motive florale imprimate,
fragmente ale celor două închizători.
Conservată satisfăcător.

in-2° (29,5 X 21 cm); f. tirtlu + [1] f. + 545 f. (cu greşeli de numerot:.crre).
BRV, II, rur. 345; [3] f. + peste 571 f.
f. 233v.-253ir.: însemnarr-e cu oairactere chirilice, datată 6 august, 1 770,
autor, diiacul Petre, carr-e aira:tă că sătenii din Someşu Rece c1u cumpărat
ca•rtea pentru biserică.
116. Cazanii, BucuJ"~ti, 1768
Legăturo în piele miaJI"on apli:eiată pe lemn, fmgmente ale celor

două

închizători.
Deteriorată

mecanic.
in-4° (25,6 X 17,5 cm); f. titlu + [1] f. + 3 f. + f. 133-414.
BRV, II, nr. 356; [2] f. + 414 f.
f. 273r.-296ir.: însemnare cu oairacterre chin.-i11iice, datată 1769, autor, popa
Martă Petre, arată că această cairte s-a cumpărat cu 16 florinţi pentru
biserica din Someşu Rece.
117. Octoih, Bucureşti, 1774
Legăturr-a în piele mairon aplicată pe lemn, scena Tăstignirii şi ornamente
florale imprimate, urme de închizători.
Cîteva fhle deteriorate mecaniic.
in-2° (30,5 X 20 cm); 14 f. cu f. titlu + 191 f. + f. 193-437.
BRV, II, rur. 388; 437 f.
for-zaţ: însemniare cu oairacteire chirill.i,ce, referitoaJ"e la compactairera C'ăirţii.
118. Evanghelie, Blaj, 1776
Legătura în piele maron pe ~emn, motive flor:ale imprimate, U1rme de
închizători.

Lipseşte cotorul, file deteriorate mecanic.
in-2° (33,5 X 20,2 cm); f. titlu + [3] f. + 344 p.
BRV, II, rur. 394; [4] f. + 344 p.
forzaţ: însemI1Ja1re cu oaractere chirilice, datată 4 martie, 1830, .auitor~
Ioan Stan, diiacu, prin carre se aTată că această oairte aparţine bisericii din
Someşu Rece.

119. Ceasoslov, Bliaj, 1778
Legătura în piele neagtră aplioată pe lemn, o cruce şi motive geometrice
imprimate, două închizători.
DetQ!riorată mecanic.
in-8° (15,5 X 9,2 cm); f. tilblru + 13 p. + p. 17-604.
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BRV, II, rnr. 413; [2] f. + peste 600 p.
forzat: însemnare cu cair,actere chirilice, prin care se arrotă că ceaslovul
e~te
pa:rohu,lui Simeon Teotelecan şi a fost legat în anul 1866.

al

120. Penticostarion, Bucureşti, 1782
Legătura în piele maron aplicată pe lemn, scena 1răstignirii
~!orale imprimate. f,ragmente ale celor două închizători.

şi

ornamente

Conservată satisfăcător.

in-2° (30,4 X 19 cm); f. titlu + [1] f. + 217 f.
BRV, II, nr. 454; [2] f. + 217 f.
for0<1ţ: în..;;emn:i:re cu caractere chi,rilice, datată: 4 septembrie 1822. autor,
popa Ioan Teotelecan, unde se arată că această carte este a bic:;ericii din
· Someşu Rece şi s-a legat din nou.
121. Biblia, Blaj, 1795
Legătura în pînză nea~·ă pe lemn. cotorul şi colţuri,le în piele.
Lipseşte copei1a a II-a, distrusă unitatea blocului de carte, deteriorată
m~anic.
in-2° (35.2 X 22,6 cm); f. titlu + 8 f. f.ragmentare + 894 p. + 225 p. +
+ p. 229, 2:rn + p. 243, 244.
Im.V, II, nr. 595; 10 f. + 891 p. + 2-16 p.
122. Strastnic, Blaj. 1817
carton, cotorul

Legătura în hirtie pe
File pătate de ceară.

şi colţurile

în piele.

in-2" (33, 7 X 21 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
p. 201-202: însemnare cu caracte,:e chi1J:ilice, prin caire se
~trastnicul este al bisericii din Someşu Rece.

arată

că

Cartea veche românească la biserica ortodoxă română Vîlcele
123. Evanghelie, Bucureşti, 1723
Leg[ttura în piele maron aplioată pe lemn, w·me de inchizăto1i.
Lipseşte prima copertă şi cotorul, deteriorată mecanic.
in-2° (29,2 X 21 cm); f. titlu + [3] f. + 180 f.
BRV, II, nr. 182; [4] f. + 180 f.
f. 134r.-162v.: însemnare cu caractere chirilice, datată 1730, autor, popa
To<ler din Silv·a.4;,, refe:itoare lia donarea cărţii popi1 Vasil,e din Hăş
m~,ş.

124. Evanghelie, Buc:ureşti, 1742
Legătura în piele maron, o oruce şi motive geometrice imprimate, tragmente ale celor două închizători.
Dbtrusă unirtatea cărţii şi a blocului de oairte.
in-2° (30 X 20 cm); f. titlu + [3] f. + 141 f.
BRV, II, nr. 224; [4] f. + 180 f.
125. Penticostarion,
piele maron
mecanic.

Legătura în
Deteriorată

Bucureşti,

aplicată

1743
pe lemn,

două închizători.
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in-2° (31 X 20 cm); f. titlu + [l] f. + 228 f. (cu greşeli de numerotare).
BRV, II, n:r. 232; [2] f. + 224 f.
forzaţ: însemnare cu oartaetere latine, datată: 14. 09. 1922, referitoare la
dona::rea cărţii bisericii din Banabic.
126. Strastnic, Blaj, 1753
Legătura

în piele marr-on aplicată pe lemn, o nruce şi ornamente florale
imprimate, urme de închizători.
Deteriorată mecanic.
in-2° (32 X 21 cm); f. titlu + 187 p. (cu gn~şeli de numerotare).
BRV, II, nr. 290; IV, nr. 290; [2] f. + 179 f.
forzaţ: însemnare cu cair-actere chkHice, lizibilă fragmentar, datată 15
martie 1760, cu privke la crnnpă1rc1Jrea că·rţii.
p. 6-15: însemnare cu caractere chrilice, dataw 18--17, autor, popa Petr;:m
Ioan, cu privire l,a cumpă1ra,rea cărrţii.
127. Cazanii,

Bucureşti,

1768

Legătura în piele mw-on aplicată pe lemn, ornamente geometrice ~i- Porale imprimate.
Deteriorată mooanic, lipseşte coperta a II~a.
in-4° (28,2 X 19 cm); lipsă f. titlu; 4 f. + f. 9 + f. 21-:1:37 -1- J. 3-l0368 + f. 374-406 + f. 408, 40.9.
BRV, II, rur. 356; [2] f. + 414 f.
f. 361 r.: însemnare cu caractere latine, în limba maghiară, datat,\ 1795,
cu privire la citiirea că;:r:ţii.

128. Penticostarion, Blaj, 1768
Legătum în piele maron aplicată pe lemn, o cruce şi orniamente flora:le
imprimate.
Deteri01-ată mecanic.
in-2° (34,5 X 20 cm); f. titlu + [1] f. + 202 f.
BRV, IV, nr. 143; [2] f. + 202 f.
coperta I: însemn.are cu cairactere chirilice, atestă că la 9 ma,rtie 1789
s-a cumpărat această carte pentru biserica din Baruabic.

129. Triodion, Blaj, 1771
Legătura

în piele mairon aplicată pe lemn, fragmente ale celo11· două

închizători.

Legăturo deteriorată mecanic, fi,le pătate de ceairă.
in-2° (35 X 21,5 cm); f. titlu + [1] f. + 247 f. (cu g,reşeli de numerotare).
BRV, IV, nr. 151; [2] f. + 237 f. sau [1] f. + 236 f + [1] f.
f [1] v.: însemnraTe cu aair-acteire chirilice, datată 1789, cu privi.re La cumpărarea cărrţii peruru biseriJca din Banabic.
f. 1 r.-8 ,r.: însemna:re cu caractere chi.ri:lice, datată 1790, ghenarie, 16
zile, autor, Toma Chicinaşov?, dascăl în Mircuş, airată că triodul a fost
cumpă,rat de Moldovan Vasilie din Banabic şi donat ,apoi bise1icii din
BMabic.
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130. Minologhion, Blaj, 1781
in piele maron aplicată pe lemn, o închizătoare şi urmele
celeilalte.
Deteriorată mecanic.
in-2° (32,2 X 21,5 cm); f. titlu fragmeniairă + 156 p. + [6] f. + p.
157-1140 + 62 p.
BRV, II, nr. 448; IV, m·. 448; [1] f. + 1149 + 63 f.
p. 7-30: însemnare cu caractere chiu·ilice, datată 1790, aprilie, 14 zile,
cu privire la curnpă11-a.rea cărţii şi donarea ei bisericii din Banabic.
Legătura

131. Apostol, Blaj, 1814
în piele m.aa-on aplicată pe lemn, scena
f101ale imprimate, UTme de închizători.
Detedorată mecanic.
in-2" (34,1 X 22 cm); f. titlu + 262 p.
BRV, III, nr. 845; [1] f. + 264 p.
Legătura

răstignirii şi

OTnamente

132. Strastnic, Blaj, 1817
Legâtuim în piele verde aplicată pe caiion, ornamente tipografi.ce.
Conservată satisfăcător.

in-2° (33,1 X 21,5 cm); f. titlu + 217 p.
BRV, III, nr. 947; [1] f. + 217 p.
GRAŢIANA
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