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Noul Doxastar. Prelucrat în româneşte din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. Şi dat la lumină în zilele prea înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei VV. Cu binecuvîntarea înalt prea sfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom II. Bucureşti, 1853. În Tipografia sa cea de muzică bisericească.
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Prea sfinţitului şi de Dumnezeu alesului episcop Domnul Domn Filotei Buzăul.Prea sfinţite!...Totdeauna gata spre servire. Anton Pann.
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