
Birth and Baptismal Record for Rozalia Milewska 
Daughter of Julian Milewski & Małgorzata Niedziałkowska 

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela (Krasne, Powiat Ciechanowski, Gubernia Płockiej, Congress Kingdom of Poland), 
“Akta stanu cywilnego parafii rzym-kat w Krasnem pow. ciechanowski. Akta urodzeń, małżeństw, zgonów. 1864. 

[Civil registrations of the Roman Catholic parish in Krasne, Powiat Ciechanów. Records of births, marriages, and deaths. 
1864.],” entry 96, Rozalia Milewska, 26 Aug 1864; filmed as Kopie księg metrykalnych, 1808-1892; FHL INTL microfilm 

0,702,796, item 5. 



Birth and Baptismal Record for Rozalia Milewska 
Daughter of Julian Milewski & Małgorzata Niedziałkowska 

 

Nr 93. 
Mosaki 

Stara wieś 

Działo się wewsi Koscielnej Krasne, dnia dwudziestego szostego Sierpnia 
Tysiąc ośmset sześćdiesiątego czwartego roku, o godzinie dziewiątej rano- 
Stawił się Julian Milewski dziedzic części lat dwadzieścia trzy mającej w Mo= 
sakach starej wsi zamieskały, w obecności Kajetana Rykowskiego Szynkarza 
lat trzydzieści pięć, i Antoniego Niedziałkowskiego dziedzica części piędzie= 
siąt lat liczących obydwu w Godaczach Mosakach zamieszkałych, i okazał 
nam dziecię płci żeńskiej oswiadczając, iż takowe urodzone jest w Mosakach 
starej wsi na dniu wczorajczym o godzinie szostej po południu, z jego Małżonki 
Małgorzaty z Niedziałkowskich lat dwadziescia cztery mającej. Dziecięciu te= 
mu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisieyszym przez Ksiąza Ludwika Zawadzkie= 
go Wikaryusza Parafij Krasne odbytym nadane zostało Imie Rozalia, a Ro= 
dzicami jego Chrestnemi byli wyzej wspomiony Kajetan Rykowski z Katarzy= 
na Makonką swoją. Akt ten oswiadczającemi i świadkom przecytany a na= 
stępnie przez nas podpisany został, oświaduającej i świadkowie pisać nieumie= 
ją.- 
 Xiądz Jdzi Godlewski Proboszcz Parafii Krasne, Utrzy- 
 muiącej Akta Stanu Cywilnego- 
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Nr 93. 
Mosaki 

Stara Wieś 

It happened in the church-owned village of Krasne on the twenty-sixth day of August 
in the year one-thousand eight-hundred sixty-four at the hour of nine in the morning- 
Julian Milewski presented himself, owner of a part [of the village], twenty-three years of age, 
residing in Mosaki Stara Wieś, in the presence of Kajetan Rykowski, tavern owner, 
thirty-five years of age, and Antoni Niedziałkowski, owner of a part [of the village], fifty 
years of age, both residing in Mosaki Godacze, and he showed 
us a child of the female sex, stating that this [child] was born in Mosaki 
Stara Wieś yesterday at the hour of six in the afternoon of his wife 
Małgorzata Niedziałkowska twenty-four years of age. 
At Holy Baptism performed this day by the Reverend Ludwik Zawadzki,  
Vicar of the parish of Krasne, the child was given the name Rozalia, and the 
Godparents were the aforementioned Kajetan Rykowski and his Katarzyna 
Makonka. This document was read to the declarants and witnesses and 
then signed below by Us. The declarants and witnesses do not know how to write.- 
 Reverend Jdzi Godlewski, Pastor of the parish of Krasne, maintaining 
 the civil register- 

 


