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Milewo 
Malonki 

21. 

Działo się we wsi Karniewie dnia dwudziestego drugiego Lutego 
szostego Marca Tysiąc ośmset czterdziestego dziewiatego roku 
o godzinie dziewiątej z rana. Stawili się Walenty Zembrzuski 
lat pięćdziesiąt i Tadeusz Szlubowski lat trzydzieści cztery maią= 
cy, obydwa dziedzice części szlachechich we wsi Milewo Malonki 
zamieszkali, i oswiadczyli że dnia dwudziestego Lutego / czwarte= 
go Marca, roku bieżącego o godzinie szostej z rana umarł Ja= 
kób Chodkowski dziedzic części szlachechiej Kawaler lat pię= 
dziesiąt dwa mający, syn Rodziców z imion niewiado= 
nych, [radem?] ze wsi Ozkarzewo Pańki. Po przekonaniu się 
naocznie o zejściu Jakoba Chodkowskiego, Akt ten stawaią= 
cym pisać nieumiejącym przeczytany przez nas tylko pod= 
pisany został. 
 [signed] Ks. Ig. Bartkowski Proboszcz Karniewski 
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Milewo 
Malonki 

21. 

This happened in the village of Karniewo on the twenty-second day 
of February / sixth day of March in the year one-thousand eight-
hundred forty-nine at the hour of nine in the morning. There 
appeared Walenty Zembruzski, fifty years of age, and Tadeusz 
Szlubowski, thirty-four years of age, both owners of the noble parts 
and residing in the village of Milewo Malonki, and they stated that 
on the twentieth day of February / fourth day of March in the same 
year at the hour of six in the morning, Jakub Chodkowski died, 
owner of the noble part [of the village], bachelor, fifty-two years of 
age, son of parents whose names are unknown, [one word?] from the 
village of Ozkarzewo Pańki. After visual confirmation of the death 
of Jakub Chodkowski, this document was read aloud to the 
declarants who do not know how to write, and was signed by Us 
alone. 
 [signed] The Reverend Ignacy Bartkowski, Pastor of Karniewo 

 


