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Pricin
nele intre familia Ne
eculce si calugarii
c
de
la manastirea
m
a Putna pe
entru paraul Hucau.
1. 1755,, Iunie 23: Io
on Iamandi si I(ani) staaroste comu
unica ca a aparut în fata lor Ilie Ne
eculce spataar
pt. iazull facut de caalugarii de Putna
P
pe paarâul Hucau
u ce despartte Ostrita dee Boian. parâul suindu‐se
dela iezatura a îneccat câtva loc stricând ogoarele
o
de papusoi si fanatele Bo
oianenilor. Calugarii
C
raspund
d ca si Ilie Neculce a faccut un iaz pe
p Hucau cu piua de succmane. Piuaa o facuse un
u om al lui
Neculcee, a îmbiat timp
t
de 3 saapt. Si venin
nd apa mare
e a stricat iaazul si piua; de atunci nu
n mâi este
nici iaz nici
n piua. S'a hotarît saa se strice iaazul facut de
e calugari.
2. 1755,, Aug. 25: Matei
M
Ghica VV. Ilie Necculce biv ve
el spatar se jelueste
j
împotriva mân. Putna.
Parâul Hucau
H
care desparte Ostrita
O
de Bo
oian a fost ezit
e de caluggari în vederea ridicariii unei mori si
a înecatt câteva parrti de câmp din Boian. Conflictul
C
se
e desbatusee în fata staarostelui de Cernauti si al
lui Ion Iaamandi biv vel jicnicer „judecatorrul de Cernaauti", hotarîîndu‐se sa n
nu se faca moara
m
pe
Hucau fara
f
voia lui Neculce. S'a dat ordin
n vechililor Putnei
P
sa strice iazul si moara sa nu
n faca.
3. 1756,, Ianuarie 11: Matei Gh
hica VV. lui Iani biv vel clucer staro
ostele de Ceernauti. Calistrat,
egumen
nul Putnei, împotriva
î
lu
ui Ilie Neculce pt. ca a facut
f
pe parâul Hucau câteva piue
e de sucman
ne
si de pasat stapânind amândo
oua malurilee. Starostele
e sa cerceteeze si de va fi cum jelue
este,
egumen
nul sa‐si faca si el moarra într'acel parâu
p
„dupa cum si Neeculce s‐au ffacut si sa‐i dai a înteleege
ca sa aib
ba pace".
4. 1756,, Apr. 18: Anafora boieereasca în ch
hestiunea halesteului
h
f
facut
de egu
um. de Putn
na pe parâu
ul
Hucau si
s având priccina de cearta cu Ilie Neculce
N
spattar. Ion Iam
mandi ce fuseese pus judecator la tin
n.
Cernautti, „nestiind
d rânduiala giudecatilor
g
r" a hotarît sa se strice iazul, dar eegum. „cuno
oscându
strambaatate ce aree" a cerut diivan. Si viind
d de fata am
mândoua paartile s'a do
ovedit ca maai sunt si altte
ha'lesteee pe Hucau
u si aseminee paraie ce despart
d
mo
osii mai suntt si în alte parti si fieste
ecare îsi facce
iazuri si mori, de acceea s'a hottarît ca si Ilie Neculce sa‐si
s
faca haalesteu. Asaa s'au împaccat. Domnul
confirm
ma aceasta ju
udecata.

