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36. Rukle. Działo się w wsi Krasnem dnia dwudziestego pierwszego 
Kwietnia /: trzeciego Maja :/ Tysiąc Ośmset piedziesiątego roku o godzi- 
nie iedenastey przed południem. Stawił się Błażey Chodkowski dzie- 
dzic cześci w wsi Ruklach zamieszkały lat dwadzieącia dziewięć maiący 
 w obecności Woyciecha Grzybowskiego lat trzydzieści ośm i Sylwestra Kuli- 
gowskiego lat czterdzieści dziewięć liczących obydwu Dziedziców czę- 
ści w wsi Ruklach zamieszkałych i okazał nam Dziecię płci męzkiey 
urodzone w wsi Ruklach dnia siedemnastego /: dwudziestego dziewiątego 
:/ Kwietnia roku bieżącego o godzinie dwunastey w południe ziego Mał- 
żónki Agnieszki z Łyszkowskich lat dwadzieścia ośm maiącey- Dzie- 
cięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane 
zostało imie Pius, a Rodzicami iego Chrzestemi byli byli wyżeywspomniany 
Woyciech Grzybowski i Eleonora iego Małżonka- Akt ten stawaiącemu i 
Swiadkom został przeczytany ktorzy pisać nieumieią- 
  [signed] X Jozef Bońkowski Proboszcz Parafij Krasne 
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36. [Mosaki] Rukle. This happened in the village of Krasne on the twenty-first 
day of April / third day of May in the year one-thousand eight-hundred fifty 
at the hour of eleven before noon. There appeared Błażej Chodkowski, owner 
of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, twenty-nine years 
of age, accompanied by Wojciech Grzybowski, thirty eight years of age and 
Sylwester Kuligowski, forty-nine years of age, both owners of a part [of the 
village] and residing in [Mosaki] Rukle, and he showed us a child of the male 
sex born in the village of [Mosaki] Rukle on the seventeenth / twenty-ninth 
day of April in the same year at the hour of twelve noon of his wife 
Agnieszka née Łyszkowska, twenty-eight years of age. To this child at Holy 
Baptism performed on this day was given the name Pius, and his Godparents 
were Wojciech Grzybowski and Eleonora his wife. This document was read 
aloud to the declarants and witnesses who do not know how to write. 
 [signed] The Reverend Józef Bońkowski, Pastor of the Parish of Krasne 

 


