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44. Mosaki Rukle Działo się w Wsi Krasne dnia iedenastego Lipca Tysiąc Ośmset 
dwudziestego siodmego roku o godzinie piątey po południu Stawił się urodzony 
Jan Chotkowski dziedzicznie na częsci wsi Mosakach Ruklach zamieszkały 
piedziesiąt lat maiący w obecności Franciszka Mieszkowskiego dziedzica częsci swey 
z Mosakow Rukli lat czterdzieścia tudżież Walentego Niedziałkowskiego dziędzica 
częsci swei z Mosaków Rukli lat czterdziesci ośm maiących i okazał nam dziecię 
płci Zenskiey ktore się urodziła dnia wczorayszego o godzinie dziesiątey 
w wieczor w Domu pod Numerem osnym z Jego Małżonki Maryanny 
z Obidzińskich trzydzieści lat maiącey; Dziecęciu temu na Chrzie Swiętym 
odbytym w dniu dziesieyszym nadane zostało Imie Klara przez Xiądza 
Rząsińkiego miejscowego Wikaryusza a Rodzicami iego Chrzestnemi 
byli wyżey wspomiony Franciszek Mieszkowski i Katarzyna 
Mieszkowska. Akt ten stawaiącemu i swiadkom przeczytany przez 
Nas podpisany a osoby w Akcie wyrazone pisać nieumieią._ 
     Xiądz Rząsiński Wikaryusz Krasińskich_ 
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44. Mosaki Rukle This happened in the village of Krasne on the eleventh day of July in 
the year one-thousand eight-hundred twenty-seven at the hour of five in the 
afternoon. There appeared the well-born Jan Chodkowski, residing on the inherited 
part of the village of Mosaki Rukle, fifty years of age, accompanied by Franciszek 
Mieszkowski, owner of his part [of the village] in Mosaki Rukle, forty years of age, 
together with Walenty Niedziałkowski, owner of his part [of the village] in Mosaki 
Rukle, forty-eight years of age, and he showed Us a child of the female sex who was 
born yesterday at the hour of ten in the evening in the home under the number eight, 
of his wife Marianna née Obidzińska, thirty years of age. To this child at Holy 
Baptism performed on this day was given the name Klara by the Reverend 
Rząsiński, vicar of this place, and her Godparents were the afore-mentioned 
Franciszek Mieszkowski and Katarzyna Mieszkowska. This document was read 
aloud to the declarants and the witnesses and was signed by Us because the people 
named in the document do not know how to write. 
[signed] The Reverend Rząsiński, Vicar of Krasne 

 


