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52. Rukle  Działo się we Wsi koscielney Krasne dnia szostego Lipcą Tysiąc Ośm 
set trzydziestego pierwszego roku o godzinie szostey po południu Stawił się 
Urodzony Franciszek chotkowski dziedzic cząstkowy w Ruklach Zamieszkały 
lat dwadziescia Osm maiący, w obecności Mateuszą chotkowskiego dziedzi 
ca cząstkowego w Ruklach Zamieszkałego lat trzydziesci pięc tudziez Walen 
tego Niedziałkowskiego dziedzicą cażstkowego w Ruklach Zamieszkałego lat 
piędziesiąt pięc maiących, i okazał nam dziecię płci męzkiey urodzone 
w Ruklach dnia wczorayszego o godzinie pierwszey po południu z iego 
Małzonki Franciszki z Długłęckich lat dwadziescią siedm maiącey - 
Dziecięciu temu na chrzie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym przez 
Xiądz Jozefa Kosmowskiego Wikaryuszą mieyscowego, nadane zosta 
ła Imie Ignacy, a rodzicami iego chrzestnemi byli Ignacy Konarzewski 
i Teresą Chotkowską akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytamy zo 
stał przez Nas podpisamy, a Osoby w Akcie wyrazone się pisać nie umieią. 
[signed] Xiądz Jozef Kosmowski Wikaryusz Parafiji Krasińskiey - 
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52. Rukle  This happened in the church-owned village of Krasne on the sixth day of 
July in the year one-thousand eight-hundred thirty-one at the hour of six in the 
afternoon. There appeared the well-born Franciszek Chodkowski, owner of a part 
[of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, twenty-eight 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 Walenty 
Niedziałkowski, owner of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, 
fifty-five years of age, and he showed Us a child of the male sex born yesterday at 
the hour of one in the afternoon of his wife Franciszka née Długołęcka, twenty-
seven years of age. To this child at Holy Baptism perform on this day by the 
Reverend Józef Kosmowski, local Vicar, was given the name Ignacy, and his 
Godparents were Igancy Konarzewski and Teresa Chodkowska. This document 
was read aloud to the declarants and witnesses and signed by Us, because the 
people named in the document do not know how to write. 
[signed] The Reverend Józef Kosmowski, Vicar of the Parish of Krasne 

 


