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140. 
Chodkowo. 

  piątego 
Działo się we wsi Płoniawach dnia siedmnastego Grudnia Tysiącne 
go ośmsetnego pięćdziesiątego czwartego roku o godzinie dwunasty 
w południu Stawił się Ignacy Chodkowski dziedzic cząstkowy, w Chod 
kowie zamieszkały, lat dwadziesćia siedm maiący, w obecnosci Stani 
sława Romana, lat trzydzieści cztery, tudzież Fabijana Zabielskiego 
lat pięćdziesiąt dwa liczących, dziedziców cząstkowych, w Chodkowie 
zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męzkiey urodzone 
 dwudziestego siodmego Listopada 
w Chodkowie dnia          dziewiątey      Grudnia         roku biezącego 
o godzinie dziesiątey w nocy z Jego małżonki Katarzyny w Bar 
toltów, lat dwadzieścia siedm maiący; Dziecięciu temu na Chrzcie 
swiętym w dniu dzisieyszym odbytym nadane zostały imie Sta 
nisław, a Rodzicami Jego Chrzestnemi byli Stanisław i Mary 
anna Małżonkowie Romanowie _ Akt ten stawaiącemu 
i świadkom pisać nie umieiącym przeczytawny Sami podpisalismy 
[signed] Ksiądz Tyburcy Mórawski Proboszcz Płoniaski utrzymu 
     iący Akta Metryczne Cywilne _ 
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140. 
Chodkowo. 

This happened in the village of Płoniawy on the fifth / seventeenth day 
of December in the year one-thousand eight-hundred fifty-four at the 
hour of twelve noon. There appeared Ignacy Chodkowski, owner of a part 
[of the village] and residing in Chodkowo, twenty-seven years of age, 
accompanied by Stanisław Roman, thirty-four years of age, together with 
Fabian Zabielski, fifty-two years of age, owners of parts [of the village] 
and residing in Chodkowo, and he showed us a child of the male sex born 
in Chodkowo on the twenty-seventh day of November / ninth day of 
December in the same year at the hour of ten at night of his wife 
Katarzyna née Bartold, twenty-seven years of age. At Holy Baptism 
performed on this day, the child was given the name Stanisław, and his 
godparents were the married couple Stanisław and Marianna Roman. 
This document was read aloud to the declarants and witnesses who do 
not know how to write and was signed by Us alone. 
[signed] The Reverend Tyburcy Mórawski, Pastor of Płoniawy, 
     Maintaining the Civil Register 

 


