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Tomul al doilea / al Antologhiei. / După așezămîntul sistemii cei nouă / a musichiei bisericești. / Acum întîi tipărit în zilele prealumina/tului și preaînălțatului nostru domn / Grigorie Dimitrie Ghica voevod / întru al șaselea an al domniei sale. / Cu voia și blagoslovenia preaosfințitului / mitropolit a toată Ungrovlahia / Kiriu Kir Grigorie / întradus după cel grecesc pre limba noastră / românească, / de Macarie ieromonahul / dascălul Școalelor de musichie a patriei. / În București / în Sfînta Mitropolie. La anul 1827.
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Note
Aceste cîteva foi sunt scrise de mînă în ambele Antologhioane pe care le avem în bibliotecă. Am numerotat cu bis paginile din celălalt exemplar.
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Note
Paginile 397 - 400 nu există.
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