
322. d: 27 Martii.

rar sin hustru och sedan
hon nödgats taga sin til-
flyckt til honom, har hennes
man luppit in i huset
med dragen wärja efter
henne. aft:

14. Gaf hr Kyrkoherden
Pouget tilkänna at i St
Catharinæ Församl: är en
Skinnare benämd Schmidt

som lefwat ganska illa
med sin hustru, öfwerfallit
henne med hugg och slag,
och har så handterat henne
i ansichtet, at där är intet
helt på henne, orsaken til
et sådant förfarande äro
förnämligast de misstanckar
som han hyser, det hon skal-
wara honom otrogen, hwar
uti han ock gåt så wida,
at han med hotelser
aftwungit henne den be-
kännelsen, som han å-
stundat; men när herr
kyrkoherden och någon

an-

323.d: 27 Martii.
annan af presterna talar
med henne, betygar hon
in för Gud det hon är oskyl-
dig och at hon liugit på sig,
til den ändan, at hon
måtte kunna rädda

sitt lif. när herr Kyrko-
herden utlåtit sig, at han
denna saken will uti
den lofl: Cämners Rätten

angifwa, har Schmidt
tagit räddhåga til sig, och
lofwat bättring. hwar wid

man wäl måtte låta det
förblifwa tils widare, men

för säkerheten torde det
wäl wara nödigt at låta
besichtiga henne. hwilket
ock V: Consistorium hölt
rådeligit.

15. Resolverades, at Conter-
feyaren Dikman och des
Contrapart skola opkallas
på det Protocollet måt-
te kunna justeras.

16.
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