Fölliande hyre Contract är emellan oss undertechnade
slutit

Nembln

Det iag Margareta Hallman upplåter och förhyrer till
Madam Anna Alberg utj mit huus belägit i skieppar
Carls gränd, Een stuga bekläd med nya tapeter samt en
kammare innanföre bekläd med paper till största deln
samt ett kiök i fahrstugen och det en trappa upp i huset

der till en bagarstuga med spijs och baakung och der innan

före ett mörckt rum nederst wid Porten, samt en wedbodh
i Portgången, der till en kiällare, det effterlåtes och att

torcka kläder i winden när dett behöfwes, samt förbehåller
mig för min dotter att nyttia bagarstugan när hon har brygdoch baak, för händer, warandes bemelte rum alle wälförsed-

de med färdiga fönster dörar, låås, och nycklar, samt spij-

sar, och spiäll, kaklungen i stugen äfwen wäl färdig

detta Contract tager sin begynnelse ifrån Påsk 1727 till
samma tijd ellr: den 1 April 1728 nästkommande åhr

will Gud för trehundrade Dr kmtt hyra, och skall bemelte huushyra wart qwartal betalas som belöper sig till 75 Dr
kmtt warder och deriemte Madam Alberg påmint att
intet obeskiedeligit lefwerne föröfwas, och så framt något
förspörias skall hon straxt lemna och öfr:gifwa rummen

och lijka fult betala hyran för ett åhr;

hwar imot iag Anna Alberg för obligerar mig att effter
Madam Hallmans begiäran richtigt och i rättan tijd betala
den utsate hyran, samt rummen och beklädningen så goda
och förswarliga ifrån mig lefwerera som iag dem emot ta-

git, utlofwandes och deriemte achtsammeligen umgås
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Med Eelden så att der af ingen olycka må hända, det gud nådeln
afwäria, der till skall iag föra et tyst och stilla lefwerne, så

att der öfwr: ingen skall hafwa något att klaga, 2ne lijkalydande exemplar är emellan oss upprättade och der af tagit

hwar sit, hwilcket wij med egna händer underskrifwit, som
skiedde i Stockholm d 1 Mars Ao: 1727

Detta Contract oppsäijes 2 månader för fahrdag, der wij ey
skola komma längre öfwerens
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