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Bagaren Thiesen blifwer här upkal
lad, emedan man nogsamt wet, at
han intet ärkannes för något
wittne, utan för en delator i sa-
ken, och frågade hr Kyrkoherden
om han i sin predikan fört de ord
och positioner, som Thiesen angifwit?
R: nej. Honom sades: at det ju då
är bäst, at Thiesen höres, och förmin-
mes antingen han påstår, at wil-
ja bewisa, det hr Pastoren annor-
lunda predikat än conceptet lyder,
eller allenast säger, det han så ock
så har fattat hr Pastorens ord, och
ment, at meningen deraf wa-
rit sådan, som han henne angifwit
hr Pastoren yttrade sig, at dette wäl
kunde skie, allenast det intet
hade någon äfwentyrlig efter-
släng med sig, och sade, det hr Stads-
Fiscalens procedere i denna saken
har fallit honom suspect ifrån för-
sta början emedan han så länge
drögt med angifwaren.
hr Stads Fiscalen begärte, at hr
Pastoren wille wara kallsinnig
i sina expressioner, och det så myc-
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ket mer, som han intet sökt, at
betaga honom något beneficium
juris, utan wille förswara inför
gud, hwad han i denna saken före-
tager. war för öfrigit hr Pastoren
ej förment at äfwen emot honom
söka sin regress, derest hann på något
sätt skulle öfwerskrida limiter
officii. Änteligen begaf sig hr
Kyrkoherden Tolstadius dertil, at

bagaren Thiesen måtte wid nä-
sta session företräda, och giöra be-

rättelse, hwad han hördt honom
predika, och huru wida han på-
stodo, at wilja det bewisa eller
ej, sedan ock Consistorium för-
säkrat at des ändamåhl här
wid är mycket godt, och at det
ingen ting heldre önskar, än

at hr Pastoren måtte finnas
oskyldig til det han blifwit an-
gifwen före.
9: Instälte sig åter körsnaren Schmidt
och hans hustru Margraeta Mejer,
tillika med sin fullmechtig hr
Engellou. Schmidt tillspordes, om
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han nu är på frj fot? R ja. Q
genom hwars resolution han slup-
pit ur arresten? R genom hr
Justitia Canellerns och Cämners
rättens. Q huru länge han nu
warit hemma? R ongefär
8 dagar. hustrun frågades, om
ock hon warit hemma under den
tiden? R nej. Q om Schmidt sla-
git henne sedan han sidst war
uppe i Consistorio? hustrun swa-
rade ja, men mannen nekade,

och bad åter om förlåtelse, för det
han tillförene warit hård och
obeskiedelig emot henne, samt
lofwade nu wilja bättra sig och
sitt lefwerne. Schmidt befal-
tes, at något litet taga afträde
och hustrun blifwa allena inne,
då henne frågades, om hon wet
huru Schmidt lefwat och förhål-
lit sig i desse 8 dagar sedan han
sluppit utur arresten? R hon
wet det intet: ty hon har inttet
torts gå ut. Q at efter Schmidt
nu åter uthlofwar bättring, om
hon will försöka, at wara hemma
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hos honom? R nej, hon kan intet
mer förtro sig i hans händer.
Q om hon will giörat, der han
skaffar caution för sig, at han
skall wara beskedelig, och honom
sättes wite före? R nej, hon
törs ändå intet. henne före-
stältes, at hon då tager skulden
på sig, efter han uthlofwar bätt-
ring, och hon andå intet wile för-
söka, at lefwa tillsammans
med honom. Schmidt blef
återinkallad och tillspord, om
han in för gud kan seja, at
han intet slagit sin hustu,
sedan han sidst war här uppe
och uthlofwade bättring? R
han tillstår sig hafwa slagit
henne, men beder om för-
låtelse och will aldrig giöra
så mer. Q huru han kan begä-
ra det hwarcken Consistorium
eller hans hustru skola tro ho-
nom mehr, sedan han ongefär
för 3 weckor sedan stått här,
och bedt om förlåtelse för
Christi skul, samt inför gud
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försäkrat, at han hädanefter skul-
le lefwa som en rätt Christen, och
ändå sedermera så skamligen
brutit sin lofwen, i det han
med hugg och slag fallit sin hu-
stru öfwer? Schmidt ärkände
med tårar sig hafwa illa giordt,
bad än widare om förlåtelse, och
at hans hustru wille begifwa
sig, at komma hem til honom,
han wille blifwa landsflychtig,
om han någonsin mer til ondo
rörer henne; men som hon än-
då intet, uppå tjenlig föreställ-
ning, wille fördrista sig i hans
händer, efter hon försökt det
fyra gångor förr, och han doch
warit lika hård och oregerlig,
blef enteln så öfwerens kom-
mit, at hon skulle, til nästa Con-
sistorii dag, blifwa der hon är,
och emedlertid han understun-
dom gå til henne och hon till
honom, samt å ömse sidor försö-ka både med ord och gierningar
at bringa sina sinnen til en
sådan kärlek,och förtrolighet, som
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ächta folck ägnar och anstår. Schmidt
kyste sin hustrus hand, lofwade
alt detta wilja efterkomma
och afträdde.
10. Hustru Anna Berg insi-
nuerade en suppliqne, i hwilcken
hon berättar huru hennes man,
för detta såldaten wid Söder-
manlandz regemente, Johan
Philip Hellwick, sedan han
förstört alt hennes goda, är
1727 borttrymt med en kona,
men blifwit ärtappad, lofwat
bättring, och doch sedenmera wa-

rit alt werre och liderligere,
in til dess han åhr 1729 d 18
Aprill sagdt sig skola resa åt Tysk-
land til sina systrar, och som
hon ifrån den tiden icke haft
den ringaste kundstap om
honom, som köpsmennen hr
Steckerts attest skall kunna
uthwisa, anhåller hon om
offentelig lysning efter honom,
på det hon måtte få weta, om

han är lefwande: eller död,
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