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Poartă de'u luat pe Vor[nicul] Lupul de'u perit, şi nu zăbavă au şi eşit catane, pe urmă foamete şi ciumă 
şi n'am mai avut vreme ca să stăm pentru triaba dumisale, să-i isprăvim. Iar acum, mai răsuflăndu-ne 
Dumnedzău de mânie Sfinţii Sale, dat-am ştire pre-seninatei Porţi, ne'u poron-cit noao Poarta şi Mării 
Sale Abdi-Paşa, care este acmu sarascher în Hotin, de i-au făcut buiuriultiu ca să fie ertat de toate 
greşelile sale, să vie în pământul său să-şi stăpânească moşi[i]le sale, precum li-au stăpânit şi mai 
înnainte, să fie plecat pre-seninatei Porţi şi noao. Care, acmu la vleat 7228, au vinit la pământul său, 
trăgând 9 ani greutate în streinătate. Jăluitu-s'au de mare strămbătate şi năpaste ce-au avut dela 
Vor[nicul] Lupul şi după Vor[nicul] Lupul dela giupăneasa dumisale şi a fiiu-săju, lui Iordache Vel 
Căpi[tan] de Codru. Deci dumnealui Iordache căpţi-tanul] au scos acest uric care mai sus să pomeneşte 
şi mărturie a dumilor sale boerilor pe acest uric făcută. 
Deci  dumnealui  Ion Hat[manul]  şi cu Luca Vist[ernicul]  aşe  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 


