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söka henne; swarade Forssberg
at saken är redan anhängig
uti Norre: Förstads lofl:
Cämners Rätt.

5o Sedan Södra Förstads
lofl: Cämners Rätt med
Consistorio nyligen
Communicerat en wid-
lyftig ransakning an-
gående körssnären, Johan
Anders: Schmidts hår-
da förfarande emot
sin hustru Margaretha
Mejer, hwilket mål
Hr Kyrkoherden Pouget
tilförene anmält, ha-
de Consistorium låtit
upkalla berörde personer,
hwilka sig nu instälte,
Schmidt, som för des
grofwa brott blifwit
i arrest inmant, be-
klagade det han så -
illa skickat sig, gret och
bad om tilgift och för-
skoning. Ransaknin-

gen

391.d: 24 Aprilis.

gen uplästes, hwar af
befans at Schmidt utan
ringaste orsak ganska
obarmhertigt handterat
sin hustru med hugg och
slag, bitande och spåttan-
de i ansichtet; med mera
och ehuru han så wäl hos
herr Kyrkoherden Pouget
som sedermera wid
Werldslig Rätt betygat
mycken ånger, och lof-
wat kärligen med sin
hustru sammanlefwa,
har han likwäl åter
skuffat och slagit henne,
häfwit henne utur
sängen, samt hotat,
det han skulle taga
knifwen och hugga uti
henne, til hwilket
alt efter hans egen
utsago, hans ogrunda-
de misstanckar, som
skulle hon pläga um-
gänge med andra
manfolk, äro orsaken

Schmidt
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Schmidt bad med tårar,
at han måtte slippa
utur Arresten och at han
måtte få lefwa med
sin hustru tilsammans;
men sedan han så mor-
diskt handterat henne
som ransakningen och
Stads Feltscheren herr
Salomon Schützers der

uti införde skriftel: be-
rättelse innehåller, kun-
de Consistorium icke wåga
på hans goda ord, dem
han tilförene oicke hållit,
at låta henne komma
i hans händer; emedan
hon på det sättet uti Lifs-
fara försättas skulle.
hustrun utlät sig ock, det
hon omöjeligen dristar
sig at komma til honom,
som så ochristel: handte-
rat henne och med
hugg och slag welat
förmå henne at liuga
på sig, och bekänna, det

hon
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hon haft at skaffa med
hans egen Fader och
med den onda.
Schmidt nekade der

til; men tilstod lik-
wäl åter, at han haft
ogrundade misstanckar
på henne. herr: Kyr-
koherden Pouget berät-
tade, at Schmidt på
2ne Års tid hwarken

warit til kyrkan eller
herrans nattward,
hwilket honom före-
hölts. den wanlige
tiden war nu förflu-

ten; fördenskull up-
sköts denna saken til
nästa session, då man

får taga alla här wid
befintel: omstendig-
heter uti närmare
öfwerwägande.
6. Förekallades
Liukbindaren wid St
Maria Magdalenæ För-

samling
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