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Note
Rînduiala Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii. În care unele compuse, alte prelucrate şi date la lumină cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei D.D Neofit, preacinstit şi Exarh al Plaiurilor şi locţiitor al Cesareei Capadociei şi cavaler a feluri de ordine de curţi împărăteşti. De Anton Pann. Bucureşti, 1847. Întru a sa Tipografie de muzică bisericească.
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