Utdrag af Domboken,
hållen vid lagtima
vintertinget med Svart-

lösa härad å tings-

stället Fittja den 17 Januari
1896.

S. D. Då till förnyad handläggning före
togs det till sistlidet års sommarting

instämda, under § 70 i förra tingets
Dombok omförmälda målet mellan
Wilhelm

Lokomotivputsaren FransLundell vid

Årstadal i Brännkyrka socken, kärande,
och hans hustru Augusta Mathilda

Lundell, född Karlsson svarande,
angående äktenskapsskilnad, in-

stälde sig båda parterna personligen.

Sedan protokollet för föregående
rättegångstillfälle blifvit uppläst,
samt hustru Lundell förklarat

sig icke hafva något jäf att anföra
mot då afhörda vittnena Hilda
Törnblom och Aug. Södermark, för
mälde hustru Lundell vidare angående vittnesmålen, att vid de af vitnnet Hilda Törnblom omvittnade till-

fällen denna icke varit på besök
för fattigdom

fri från afgift
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i makarnes hem, utan att vittnet

ningspåståendet, anhöll svaranden,

Törnblom, som haft tjenst hos makarne

som förklarade sig icke vilja skiljas

sedan på hösten och gått derifrån på jul-

ifrån mannen, att målet måtte
för närmare utrednings förebringande

dagen, några dagar efter jul återvändt,

att svaranden begifvit sig från hemmet
den dag, då mannen varit borta för att

skaffa en annan qvinna i huset; att

svaranden erhållit vetskap derom af
en person vid namn Andersson, "Bon-

jour Anders" kallad och boende vid Årstadel Nris 11 och 12, der mannen varit

och frågat efter en flicka för att sköta
hemmet; att svaranden af en Fru

Norberg vid Årstadal hört uppgifvas,
att mannen Lundell till denna ytt-

uppskjutas till nästa ting; och för-

ständigades att yttrande skulle
vid tingets slut meddelas.

Å sista rättegångsdagen den 24

Mars 1896 afsades följande
Beslut.

med bifall till svarandens derom

framstälda anhållan uppskjuter Härads
Rätten målets fortsätta handläggning
till andra rättegångsdagen af nästa lagtima sommarting med häradet, då

rat, "att hustrun skulle få gå, bara

parterna vid förut stadgade påföljder

han finge annan som skötte hus-

skola komma tillstädes, svaranden

hållet"; samt att svaranden bestrede

försedd med bevisning.

vittnet Södermarks vittnesmål såsom

sanningslöst uppgifvande svaranden,
att vittnet Södermark sett henne en
gång tillsammans med en person

va namn Lars Johan Hägg, till hvilken svaranden dock icke stått i

något intimare förhållande.

Sedan käranden härefter öfver-

lemnat målet till Rättens pröfning
med yrkande om bifall till stäm-

Som ofvan.

På Härads Rättens vägnar:
V. Uppström
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