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ÎNTRU SLAVA SFINTEI CEI DEO FIINTA SI DE VIATA FACATOA-REI SI NEDESPARTITEI TROITE,A TATALUI SI A FIULUI,SI A SFÂNTULUI DUH.ÎN ZILELE PREA BLAGOCESTIVULUI SINGUR STAPÂNI-TORIULUI MARELUI DOMN ÎMPARATALEXANDRU PAVLOVICI A TOATARUSIA. IPROCII. IPROCII. IPROCII. CU BLAGOSLOVENIA PREA SFINTITULUI SI ÎNDREP-TATORIULUI SINOD, SI AL ACELUIASI ............ SIEXARH ÎN MOLDAVIA, VALAHIA, SI BASARABIA,A PREA OSFINTITULUI MITROPOLIT KIRIO KIRGAVRIIL.CU AJUTORIUL BINE CREDINCIOSILOR SI DE HS IUBITORILOR PATRIOTI.S-AU TIPARIT ACEASTA SFÂNTA SI PREA FOLO-SITOARE CARTE, CE CUPRINDE ÎNTRU SINESI VIETI-LE SFINTILOR DIN LUNA LUI FEBRUARIE, CAREA ACUM S-AU TALMACIT DIN LIMBA RUSASCA ÎN CEA RUMÂ-NEASCA. LÂNGA CARE S-AU MAI ADAOGAT OARECARESI DIN CEA GRECEASCA SPRE MAI MULT FOLOS DE OBSTE.ÎN SFÂNTA MANASTIRE NEAMTUL, ÎNTRU A SA TIPOGRA-FIE. ÎN VREMEA PREA CUVIOSIEI SALE KIR IOAN ARHI-MANDRIT SI STARET SFINTELOR MANASTIRI NEAMTU-LUI SI SECULUI. LA ANUL, 1812. AVGUST 23.
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