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Note
Anastasimatar bisericesc. După aşezămîntul sistemii celei noi. Acum întîiaşi dată tipărit în zilele prealuminatului şi preaînălţatului nostru domn Ioan Sandul Sturza Voevod. Întru întîiul an al domniei sale. Cu voia şi blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei Kirio Kir Veniamin. Alcătuit după cel grecesc pe limba romînească, de smeritul Macarie ieromonahul, portarie al sfintei mitropolii a Bucureştilor, dascălul şcoalei de musichie. Viena, 1823.
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Note
Anastasimatar bisericesc. După aşezămîntul sistemii celei noi. Acum întîiaşi dată tipărit în zilele prealuminatului şi preaînălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica Voevod. Întru întîiul an al domniei sale. Cu voia şi blagoslovenia preaosfinţiei sale părintelui mitropolit a toată Ungrovlahia Kirio Kir Grigorie. Alcătuit după cel grecesc pe limba romînească, de smeritul Macarie ieromonahul, portarie al sfintei mitropolii a Bucureştilor, dascălul şcoalei de musichie. Viena, 1823.
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