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47. Mosaki Rukle Działo się w Wsi koscielney Krasne dnia dwudziesztego 
Czerwcą Tysiąc Osmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie Pierwszey 
po południu- Stawił się Ignacy Slaski dziedzic cząstkowy w Ruklach za- 
mieszkały lat trzydziesci trzy maiący w obecnosci Mateuszą Chotko 
wskiego dziedzicą cząstkowego w Ruklach Zamieszkalego lat trzydzie 
sci pięc, tudziesz Iwantego Chotkowskiego dziedzica części w Ruklach Za- 
mieszkałego, lat siedmdziesiąt maiących, i okazał nam dziecie płci Zeń 
skiey urodzone w Ruklach dnia szesnastego Czwercą roku biezącego 
o godzinie siodmey rano, ziego Małzonki Magdaleny z Chotkowskich lat 
trzydziesci trzy maiący, Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym 
w dniu dzisiejszym przez Xiędzą Jozefa Kozmowskiego Wikaryuszą 
miejscowego nadane Zostało Imie Maryanna, a rodzicami iego by 
li wyzey wspomiany Mateusz Chotkowski i Petronellą Grzybowską 
Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytany został przez Nas pod 
pisany a Osoby w Akcie wyrażona pisać nie umieią. – [signed] Xiądz Jozef 
     Kozmowski Wikaryusz Parafii Krasińskiej - 
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47. Mosaki Rukle. This happened in the church-owned village of Krasne on the 
twentieth day of June in the year one-thousand thirty-one at the hour of one 
in the afternoon. There appeared Ignacy Ślaski, owner of a part [of the 
village] and residing in [Mosaki] Rukle, thirty three years of age, 
accompanied by Mateusz Chodkowski, owner of a part [of the village] and 
residing in [Mosaki] Rukle, thirty-five years of age, together with Jan 
Chodkowski, owner of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, 
seventy years of age, and he showed us a child of the female sex born in 
[Mosaki] Rukle on the sixteenth day of June in the same year at the hour of 
seven in the morning of his wife Magdalena née Chodkowska, thirty-three 
years of age. To this child at Holy Baptism performed today by the Reverend 
Józef Kozmowski, local vicar, was given the name Marianna, and her 
Godparents were the afore-mentioned Mateusz Chodkowski and Petronela 
Grzybowska. This document was read aloud to the declarant and witnesses 
by Us and signed below, and the people named in the document do not know 
how to write. [signed] The Reverend Józef Kozmowski, Vicar of the Parish 
of Krasne 

 


