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3. Malonki Działo się we Karniewie dnia iedenastego Stycznia Tysiąc osmset dwudziestego siodmego roku 
o godzinie trzeciej po południu Stawił się Baltazar Milewski dziedzic swoy część w Malonkach 
zamiescały lat dwadzieścia ośm mającej w obecności Wlaentego [Zapleskiego?] lat trzydzieści dwa 
tudzież Antoniego Milewskiego lat trzydziesci dwa maiących obydwoch dziedziecow swoych części 
z Malonki i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone w Malonkach dnia dziewiątego Stycz- 
nia roku biezącego o godzinie dziesiątey wnocy z jego małżonki Teresay zMilewskich lat 
dwadziescia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie swiętym odbytem na dniu dzisiey 
szym nadane zostało imie Ferdynand, a rodzicami iego chrestnemi byli wyzej wspo 
miony Antoni Milewski i Wiktorya Milewska. Akt ten stawaiącemu i świadkom 
przecytany przez nas podpisany został, gdyż oni pisać nieumiecią.- 
 X. Marcin Gołębiewski Wikaryusz Koscioła Karniewkiego. 

3. Malonki It happened in Karniewo on the eleventh day of January, in the year one-thousand eight-hundred 
twenty-seven at the hour of three in the afternoon. There appeared Baltazar Milewski, owner of his 
parts, residing in Malonki, age twenty-eight, in the presence of Walenty [Zapleski?], age thirty-
two, together with Antoni Milewski, age thirty-two, both owners of their parts 
in Malonki, and he showed us a child of the male sex, born in Malonki on the tenth day of 
January of this same year at the hour of ten at night of his wife Teresa née Milewska, age 
twenty-four. To this child at Holy Baptism performed today 
was given the name Ferdynand, and his Godparents were the aforementioned 
Antoni Milewski and Wiktoria Milewska. This document was read aloud to the 
declarants and witnesses and signed by us, because they are unable to write.- 
 [signed] R[everend] Marcin Gołębiewski, Vicar of the church of Karniewo. 

 


