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Mosaki Rukle Roku Tysiścznego Ośmsetnego Dzie- 
wiątego, Dnia Osmego Miesiąca Lipca, o godzinie 
Jedenastey przed południem: Przed Nami Probo- 
szczem Krasińskim sprawiżącym obowiązki 
Urzędnika Stanu Cywilnego, Gminy Krasińskiey, 
Powiatu Przasnyskiego, w Departamencie Płockim; 
Stawił się Urodzony Jan Chotkowski Dziedzic 
Części liczący lat piędziesiąt trzy, w Mosakach 
Rukle zamięszkały, i okazał nam dziecię płci 
męxkiey, które urodziło się w Domu iego pod 
Numerem czwartym, na Dniu Osmym Lipca 
roku bieżącego: oświadcziąc iż iest spłodzone 
z niego i Jozefy z Grzybowskich trzydzieści 
Siedm lat maiącey iego małżonki, i że życziniem 
iego iest, nadae my Imie Pius. Po uczynie- 
niu powyższego oświadczenia z okazania 
dziecięcia, w przytomności Urodżonych Jakóba 
Mosakowskiego Dziedzica Części, liczącego lat 
piędziesiąt w Mosakah Rukle zamięszka 
łego, tudzież Jacka Chotkowskiego Dziedzicz 
Części z teyże Wśi w gminie Krasińskiey poło- 
żoney, ktory Rok czerdziesty szódmy skończył. 
Po czem Akt niniyszy urodzenia, stawaiącym 
przeczytany i podpisany został przez nas, 
ile że żaden z Swiadków pisać nieumie 
X. Franciszek Sułkowski Proboszci Kraseński, 
sprwuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
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Mosaki Rukle In the year one-thousand eight-hundred nine, 
on the eighth day of the month of July at the hour of 
eleven before noon, by Us, the pastor of Krasne 
performing the duties of the Civil Registrar of the 
District of Krasne, Przasnysz County in the 
Department of Płock, there appeared the well-born 
Jan Chotkowski, owner of a part [of the village], age 
fifty-three, residing in Mosaki-Rukle, and he showed 
us a child of the male sex, who was born in his home 
under the number four on the eighth day of July of 
the same year: stating that the child was begotten of 
him and his wife Józefa née Grzybowska thirty-seven 
years of age, and that it is his wish to give him the 
name Pius. After making the above statement and 
showing Us the child, in the presence of the well-
born Jakub Mosakowski, owner of a part [of the 
village] age fifty residing in Mosaki-Rukle, together 
with Jacek Chotkowski, owner of a part [of the 
village] with the midwife of the same village in the 
District of Krasne who was forty-seven years of age. 
Whereupon the present certificate of birth was read 
aloud to the declarants and signed by Us inasmuch as 
none of the witnesses know how to write. 
The Reverend Franciszek Sułkowski, Pastor of 
Krasne, discharging the duties of Civil Register. 

 


