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Ner 99. 
Wies Mosa- 

ki Rukle 

Działo się w wsi Kościelnej Krasne dnia osmego Września Tysiąc ośm= 
set sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie dziesiątej rano- Stawił się Fran 
ciszek Chotkowski dziedzic części lat trzydzieści jeden mający w Ruklach Mo= 
sakach zamieszkały, w obecności Wicentego obidzińskiego lat trzydzieści trzy i 
Wojciecha Rutkowskiego trzydzieści ośm lat liczących, obudwu dziedziców czę= 
ściowych w Ruklach Mosakach zamięszkałych, i okazał nam dziecię płci Męz- 
kiej oswiadczając iż takowe urodzone jest we wsi Ruklach Mosakach na dniu 
czwartym bieżącego miesiąca i roku o godzinie szóstej rano z iego Małzonki Fran- 
ciszki z Pszczołkowskich lat trzydzieści cztery maiącej. Dziecięcu temu na Chrzcie 
wwiętym w dniu dzisiejszym przez Xiędza Proboszcza Idziego Godlewskiego 
Parafij Krasne odbytym nadane zostało imie Stanisław, a Rodzicami jego 
Chrzestnymi byli wyżej wspomiony Wicenty Obidzieński z Wiktoryą małżonku 
swoją. Akt ten oswiadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez 
nas podpisany został, oswiadczający i Swiadkowie pisać nie umieją.- 
   [signed] Xiądz Idzi Godlewski Proboszcz Parafii Krasne, Utrzy- 
 maiący Akta Stanu Cywilnego- 
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No 99. 
The Village of 
Mosaki Rukle 

This happened in the church-owned village of Krasne on the eighth day 
of September in the year one-thousand eight-hundred sixty-four at the 
hour of ten in the morning. There appeared Franciszek Chodkowski, 
owner of a part [of the village] thirty-one years of age and residing in 
Mosaki Rukle, accompanied by Wincenty Obidziński, thirty-three years 
of age, and Wojciech Rutkowski, thirty-eight years of age, both owners 
of parts [of the village]and residing in Mosaki Rukle, and he showed Us 
a child of the male sex, stating that he was born in the village of Mosaki 
Rukle on the fourth day of the same month and year at the hour of six in 
the morning of his wife Franciszka née Pszczółkowska, thirty-four 
years of age. To this child at Holy Baptism performed today by the 
Reverend Pastor Idzi Godlewski of the Parish of Krasne was given the 
name Stanisław, and his Godparents were the afore-mentioned 
Wincenty Obidziński and Wiktoria his wife. This document was read 
aloud to the declarants and witnesses, and next was signed by Us 
because the declarants and witnesses do not know how to write. 
   [signed] The Reverend Idzi Godlewski, Pastor of the Parish of Krasne, 
maintaining the Civil Register 

 


