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No 78 
Rukle 

Mosaki 

Działo się w Krasnem dnia czternastego Września tysiąc osmset pię- 
dziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej z rano. Stawił się Franciszek 
Chotkowski dziedzic częsci, lat czterdzieści pięć majacy w Ruklach zami 
szkały w obecności Faustyna Niedziałkowskiego lat trzydzieści trzy i Wojcie- 
cha Niedziałkowskiego trzydzieści dwa lat liczących,- obydwóch dziedziców 
częśćowych z Ruklach zamieszkałych, i okazał nam dziecie płci żeńskiej oświa= 
dczając iż takowe urodzone jest w Ruklach na dniu jedenastego Wreśnia 
roku bieżącego o godzinie dziewiątego wieczorem z iego małżonki Franciszki 
z Pszczołkowskich lat trzydzieści maiącej- Dziecięcu temu na chrzcie świętym 
w dniu dzisiejszym przez Xiędza Idziego Godlewskiego proboszcza odbytym 
nadane zostało imie Maryanna a rodzicami jego chrzestnymi byli wyżej 
wspomniany Faustyn Niedziałkowski Ewa Chotkowska z Mosaki Stary 
wsi. Akt ten stawaiącemu i swiadkom przecytawany- a następne przez nas tylko 
podpisany został, gdyż stawający oświadczyli że pisać nieumieją- 
   [signed] Xiądz Idzi Godlewski Proboszcz Krasiński, Utrzymaiący 
  Akta Stanu Cywilnego - 
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No 78 
Mosaki 
Rukle 

 
 
 
 

This happened in Krasne on the fourteenth day of September in the year one-
thousand eight-hundred fifty-eight at the hour of nine in the morning. There 
appeared Franciszek Chodkowski, owner of a part [of the village], forty-five years 
of age and residing in [Mosaki] Rukle, accompanied by Faustyn Niedziałkowski, 
thirty-three years of age and Wojciech Niedziałkowski, thirty-two years of age, 
both owners of parts [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, and he 
showed us a child of the female sex, stating that she was born on the eleventh day 
of September in the same year at the hour of nine in the evening of his wife 
Franciszka née Pszczółkowska, thirty years of age. To this child at Holy Baptism 
performed today by the Reverend Idzi Godlewski, pastor, was given the name 
Marianna, and her Godparents were the afore-mentioned Faustyn 
Niedziałkowski and Ewa Chodkowska of Mosaki Stary Wieś. This document 
was read aloud to the declarants and witnesses, and then was signed by Us alone 
because the declarants stated that they do not know how to write. 
   [signed] The Reverend Idzi Godlewski, Pastor of Krasne, maintaining the civil 
  registers 

 


