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hölts Ord: Consistorium, närwa
rande: högwördige hr Biskopen
och Præses, samt herrar kyr-
koherdarne: Doctor Arnell, Mag:
Hermonius, hr Cröël, hr Berg-
ner, hr Flinck, hr Prochæ-
us och hr Hokerstedt.

1o. hr Kyrkoherden Pouget uppskicka-
de och lät giöra sin uhrsächt, at
han för sin opasslighet skull i föt-
tren ej kunde bjwista denna
session

2. Högwördige hr Biskopen och Præ-
ses förestälte, at aldenstund Pa-
stor Tolstadius wid förra session be-
tygade sitt missnöje öfweralt
Consistorii procedere med honom, och
lärer alt derföre intra fatalia gå
här ifrån til Kongl. Maijts och
Riksens Swea hofrätt, ty har
Högwördige hr Biskopen för sin dehl
funnit nödigt, at föredraga en
sådan angelägen sak Ven: Clero
Comitiali, at de måga få se huru
saken hänger tillsammans och
med sina uplyste råd och författ-

491.d: 29 Maji.
ningar så anstalta, at hon må
med första blifwa brackter till
slut, har och derföre uppsatt ett
Memorial til Ven: Clerum Comi:
tialem, hwaröfwer högwördige
hr Biskopen begärte, herrer
Consistoriales måtte sig utlåta;
Memorialet uplästes, approbe-
rades unanimita och underskrefs.

3. Notarien anbefaltes låta

Consistorii wacktmästaren hem-

ta ifrån hr Kyrkoherden Pouget
Pastoris Tolstadii berättelse om
des predikan på Palmsöndagen,
som och documenterne angåen
de brand Commissionen.

4 Inkom återigen körsnären Schmidt
med sin hustru Margarta Mejer. Consi:
storium frågte mäster Schmidt, om
han effter sin sista lofwen i Consi-
storio hade gått til sin hustru? R:
ja; men ej stort fått tahla med
henne, och synes hon ej wilja gifwa
sig i wänskap med honom. Consi-
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storium förestälte sonom, at han sielf
medelst sitt förra ochristeliga handte
rande, woro orsaken til den räddho-
ga och fasa, som hans hustru hade för
honom. Madame Mejer tillspordes
om hon icke än en gång wille försö
ka, at flytta til honom, skulen be-
sinna, at hon hade barn hop med

honom, at hon ej kunde länge wa-
ra i det elendiga tillstånd, hwar
i hon nu är, utan borde täncka
på den tillkommande tiden, och
äntel:n at Schmidt ej kan wisa
prof på sin bättring, den han nu
med tårar och böner uthlofwar,

der hon ej flyttar til honom och
försöker bo hop med honom.
Hon swarade, at hon täncker nog
på sina små barn, och den till-
kommande tiden, samt grämer
sig hiertel:n öfwer det elende,
hwari hon nu är; men kan
doch icke resolvera sig, at bo hop
med honom: ty alt, hwad han här
in för Ven: Consistorio gråter och
beder, är falskt, han bär och hy-

493.d: 29 Maji.
ser ändå ett argt och bittert sinne,
hwilcket han som oftast wiser, om
icke henne i ögonen, doch på ryg-
gen, så at alla andre wete tahla
der om, i synnerhet alla som
äro i Kromens hus. Schmidt af-
trädde och högwördige hr Biskopen
förestälte henne, at hon på intet
sätt stodo at hielpas, der hon ej wille
försöka at bo hop med honom än en
gång. Förwägrar hon det, så har Con-
sistorium ingen annan utwäg,
än skilja dem åt till säng och säte.
Och för än det skie kan, skall först
bref af gå til Hans Maijt om dem,
och sedan bedias för dem uppen-
barligen i alla Församblingar.

huru swårt detta woro för henne,
bad Consistorium henne besinna.

Och emedan Schmidt synes nu
wara temmelig blödig, at hon
då häldre wille flytta til honom
på 14 dagar, än så allment ex-
ponera sig. Finner hon under
de dagarne, at han ändrat sitt

sinne något och will förbättra sig,
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skola de i Consistorio upkallas och
honom sättjas wite före, samt för
biudas at præstera tillförlåtelig cau
tion. Madame Mejer tillstod, at
ingen bättre utwäg kunde finnas
för henne, än den Ven: Consistorium
behagat henne föreslå, men bad
doch at hennes marcknads färd,
som skiedde för ett halfft åhr sedan,
måtte komma fram, så skulle V:
Consistorium få se, huru swårligen
hon kan resolvera sig, til det henne
blifwit proponerat. Hon blef der-
före tillfrågad, om hon wille, at
saken skulle återremitteras till
Cämners Cammaren, at der
om måtte undersökas, R kunde
wara bäst, så kommer altsam-
mans fram i dagsliuset. der
emot förestälte Consistorium hen-
ne, at hon dymedelst, der hon skul-
le rifwa upp det, som före är skiedt,
giorde såret långt werre, och sa-
ken skrider ändå der till, at hon
måste försöka bo hop med honom.
Hwar till hon åter nekade, sejan-

495.d: 29 Maji.
des, at hon ej kan lita på hans lofwen,
emedan hon så wäl känner hans
grymma sinne. Här på inkal-
lades Schmidten, honom förestäl-
te Högwördige hr Præses, hwad
flit Consistorium hade anwendt
at persuadera hans hustru til at

begifwa sig till honom i gen, men
hon kan på intet sätt öfwerwin-
nas, hwarföre han hade at tacka
sig sielf. Han gret och bad bå-
de Consistorium och henne, uth-
lofwandes at han wille som en
ährlig man bo hop med henne
och alldeles bättra sig. der på
afträdde de en stund, at besin-
na sig och när de åter inkommo,
lät Madame Mejer entel:n be-
qwema sig, at samtycka det hon
öfwer högtidsdagarne wille för-
söka wara hemma hos sin man.
Consistorium förmante Schmidt,
at bedja Gud om nåd, at kunna
aflägga sin grymhet och at å-
ter kunna lefwa i rätt ächta
kärlek med sin maka, så at
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hon ej måtte få någon orsak at
klaga öfwer honom.

5. Infunno sig hr Stadz Fiscalen Sche-
ning, hr Kyrkoherden Tolstadius.
och mäster Thiesen, då Protocollet

af d: 24 hujus, hwilket Parterne
hade i går effter middagen juste
rat, återigen för dem uplästes.
hr Kyrkoherden begärte der wid, at
någre meningar, som icke syn-
tes passa sig, skulle få jembkas sin
emellan. hr Stads Fiscalen swa-
rade, at hr Kyrkoherden nog jem
kat sina meningar, wid både den
ena och andra justeringen, och at
annat är jembka, annat är
ändra hela meningen. I syn-
nerhet ärhindrade hr Stadz Fisca-
len, at som hr Kyrkoherden beha-
gat wid förenämde justering upp-
taga den mening, som hr Stads-
Fiscalen låtit införa, hwadan han
öfwerkommit de upgifne posi-
tioner, til hr Pastorens Predikan, nem-
ligen at med det ordet auctor, som

497.d: 29 Maji.
wid samma tillfälle blifwit nämt,
skall förståts at bagarn Thiesen
warit auctor eller uphofsman så
wäl til sielfwa extractet, som at
det uppå publiques ställen blif-
wit utispridt, så förklarade hr
Stadz Fiscalen sig nu, at aldrig det
ordet Auctor i sådan mening och
tancka af honom blifwit nämt,
och at en slik explication och ut-
tydning derutur så mycket min-
dre kan tagas, som hr Stadz Fisca-
len för ut sagdt, hwarifrån och
hwar af han det samma öfwer-
kommit, och at han, hwad berörde
extract angår, det samma ej af
Thiesen bekommit. Hr Stads-
Fiscalen utlät sig härjemte: som
iag sidsta gången reserverade mig,
at beswara hr Kyrkoherden up-
på dess föreställning, huru iag
täncker reparera den fläck, som
dess ährliga namn fått, derigenom

at han af mig blifwit ficaliter
angrepen, så will iag derpå kortel:n
wara; at som iag ej annorlun-
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