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Note
Întru slava lui Dumnezeu celui în Treime închinat s-a tipărit această sfîntă şi de suflet folositoare carte, ce cuprinde Vieţile sfinţilor din luna lui august. Acum a doua oară în zilele preaînălţatului nostru domn Alexandru Dimitriu Ghica voevod. Întru al doilea an al domniei sale. Cu blagoslovenia şi toată cheltuiala Sfintei Mitropolii. În anul 1836. În Tipografia Sfintei Mitropolii. De Meletie Monahul Tipograf.
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