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   21. 
Chodkowo 
  Załogi 

Działo się we wsi Płoniawach dnia dziesiątego Kwietnia Tysiąc 
           dwudziestego drugiego 
ośmset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie pierwszej po południa _ 
Stawił się Piotr Chodkowski dziedzic cząstkowy, w Chodkowie załogach za_ 
mięszkały, lat sześćdziesiąt maiącey, w obecności Mateusza Ozowskiego 
lat trzydzieści sześć, tudzież Franciszka Budnego, lat pięćdziesiąt 
liczących, dziedziców cząstkowych, w Chodkowie Załogach zamieszkałych 
i okazał Nam dziecię płci żeńskiey, urodzone w Chodkowie Załogach 
dnia piątego miesiąca i roku bieżących, o godzinie osmej wie_ 
   siedmnastego 
czór z jego małzonki Jadwigi z Suwińskich lat trzydziesci 
ośm maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie swiętym w dniu 
dzisieyszym odbytym nadane zostały imie Julia, a 
Rodzicami jej Chrzestymi byli Teodor i Katarzyna małżon_ 
kowie Chodkowszy. _ Akt ten stawaiącemu i świadkom pisać 
nieumieącym przeczytawszy Sami pod pisalismy _ 
          [signed] Xiądz Tyburcy Mórewski Proboszcz Płoniawski utrzy 
    muiący Akta Metryczne Cywilne _ 
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   21. 
Chodkowo 
  Załogi 

This happened in the village of Płoniawy on the tenth /twenty-second day of 
April in the year one-thousand eight-hundred fifty-five at the hour of one in 
the afternoon. There appeared Piotr Chodkowski, owner of a part [of the 
village] and residing in Chodkowo Załogi, sixty years of age, accompanied by 
Mateusz Ozowski, thirty-six years of age, together with Franciszek Budny, 
fifty years of age, owners of parts [of the village] and residing in Chodkowo 
Załogi, and he showed Us a child of the female sex born in Chodkowo 
Załogi on the fifth / seventeenth day of this same month and year at the 
hour of eight in the evening of his wife Jadwiga née Suwińska, thirty-eight 
years of age. At Holy Baptism performed on this day, this child was given 
the name Julia, and her Godparents were the married couple Teodor and 
Katarzyna Chodkowski. This document was read aloud to the declarants and 
witnesses who do not know how to write and signed by Us. 
          [signed] The Reverend Tyburcy Mórewski, Pastor of Płoniawy,  
  maintaining the records of civil registrations 

 


