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Note
Idiomelar, adică Cîntare pe singur  glasul, unit cu Doxastarul. Tradus din greceşte în româneşte. Partea a doua. Acum întîi dat la lumină. Cu binecuvîntarea Înalt prea-o-sfinţiei sale Domnului Domnului Sofronie Miclescu, arhiepiscop Sucevii şi mitropolit Moldaviei, cavaler a mai multor Ordine. În zilele Înalt excelenţei sale cîrmuitor, principat Moldovei Teodor Nicolae Balş, cavaler a mai multor Ordine. În stăreţia prea cuvioşiei sale arhimandritului Chir Gherasim, stareţul sfintelor Mănăstiri Neamţul şi Secul. Tradus şi prelucrat de dumnealui Paharnicul Dimitrie Suceveanu, protopsaltul sfintei mitropolii, cu a sa cheltuială pus sub tipar. În tipografia sfintei mănăstiri Neamţul. 
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