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5.  Rukle i Malonki. Działo się w Wsi Krasnem dnia piątego Lutego 
Tysiąc Osmset trzydziestego czwartego roku o godzinie czwartey po po- 
łudniu. Wiadomo czyniemy że w przytomności Swiadków Urodzo- 
nych Walentego Zembrzuskiego Dziedzica swey Części w Malonkach 
zamieszkałego lat trzydzieści pięc i Piusa Rusczynskiego Dzierżawcy 
w Głowku zamięszkałego lat dwadziescia siedm maiącego na dniu dziesiey- 
szym zawarte zostało Religijne Małżeństwo Między Urodzonym 
Jozefem Crosnickim młodzianem w Malonkach zamięszkałym 
tamze Urodzonym z Pawła i Kunegundy z Chotkowskich Małżon 
kow Chrosnickich w Malonkach zamięszkałych lat dwadziescia 
maiącym a Panna Tekla Corka Jakoba i Niegdy Teresy Małzon- 
kow Chotkowskich w Ruklach zamięszkałych lat szesnascie liczą 
cy w Malonkach z rodziną i przy Oycu zostaiącą. Małżeń- 
stwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach dziewiętnastym 
dwudziestym szostym Stycznia i drugim Lutego roku bieżą 
cego w Parafiach Krasińskiey i Karniewskiey, iako też 
zezwolwnie Ustne Obecnych Aktowi Małzeństwa Ro- 
dzicow Nowozaslubionych było oswiadczone Tamowa- 
nie Małżeństwa nie zasło. Małżonkowie Nowi oswiadcza- 
ią iż niezawarli Umowy przedslubney. Akt ten Sta- 
waiący i Swiadkom przeczytany przez Swiadka drugiego pos- 
pisany zas Stawaiący i Swiadek pierrwszy pisać nieumie 
[signed] Xiądz Alexy Łasiewski Wikaryusz Parafii Krasińskiey 
 [signed] Pius Ruszcinski 
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5.  [Mosaki] Rukle and [Milewo] Malonki. This happened in the village of 
Krasne on the fifth day of February in the year one-thousand eight-hundred 
thirty-four at the hour of four in the afternoon. We make it known that in 
the presence of witnesses, the well-born Walenty Zembrzuski, owner of his 
part [of the village] and residing in [Milewo] Malonki, thirty-five year of 
age, and Pius Ruszczyński, leaseholder residing in Głowki, twenty-seven 
years of age, on this day a religious marriage was contracted between the 
young man Józef Krośnicki, twenty years of age, residing in [Milewo] 
Malonki and there well-born, residing with the married couple Paweł 
Krośnicki and Kunegunda née Chodkowska in [Milewo] Malonki; and the 
young woman Tekla, sixteen years of age, daughter of the married couple 
Jakub and the deceased Teresa Chodkowski, residing in [Mosaki] Rukle with 
her family and living with her father. This wedding was preceded by three 
readings of the banns on the nineteenth and twenty-sixth days of January 
and the second day of February of this same year in the parishes of Krasne 
and Karniewo, as well as by the oral consent of those present for [the 
recording of] this record of marriage. No impediment to the marriage arose. 
The newlyweds stated that they had made no prenuptial agreement between 
them. This document was read aloud to the declarants and witnesses and 
was signed by the second witness, whereas the declarants and the first 
witness do not know how to write. 
[signed] The Reverend Aleksy Łasiewski, Vicar of the Parish of Krasne 
 [signed] Pius Ruszcyński 

 


