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Nro 19. 
Mosaki 
Rukle 

Roku Tysiącnego Osmsetnego Osmnastego dnia dwudziestego szostego 
Miesiąca Lipca o godzinie piątey po południu Przed Nami Xiądzem Mi- 
kołaiem Rucińskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Krasne 
Obwodu Przasnyskiego w Woiewodztwie  Płockim stawił się Urodzony 
Jan Chotkowski Własciciel gruntowy liczący Lat czterdziesci w Mosa- 
kach Ruklach zamięszkały i okazał Nam dziecię płci Męzkiey które uro- 
dziło się w domu iego pod Numerem iedynastym na dniu dwudziestym 
szostym Lipca roku bieżącego o godzinie piątey rano oswiadczaiąc iż iest 
spłodzone z niego i Urodzona Maryanny z Obydzieńskich Chodkow- 
skiey dwadziescia szesć lat maiącey iego Małżonki i że zyczeniem iego 
iest nadać mu Imie Jakób. Po uczynieniu powyszego oswiadczenia 
i okazania dziecięcia w przytomnosci Urodzonych walentego Niedział- 
kowskiego liczącego Lat trzydziesci szesć; tudziesz Kacpra Obydzień- 
skiego maiacego lat trzydziesci dwa obydwoch Włascicieli grunto- 
wych niekrewnych a Sąsiad w Mosakach ruklach zamieszkałych 
Akt ninieyszy został Stawaiącym przeczytany przez Nas Urzę- 
dnika Stanu Cywilnego podpisany ile że inne w Akcie wy- 
rażone Osoby pisać nieumieią _____.._____.._____.._____.._____.. 
 Xiądz Mikołay Ruciński Urzędnik Stanu Cywilnego gminy Krasne. _.._.. 
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Nro 19. 
Mosaki 
Rukle 

In the year one-thousand eight-hundred eighteen on the twenty-sixth day 
of the month of July at the hour of five in the afternoon, before Us, the 
Reverend Mikołaj Ruciński, Registrar of the Civil State in the Krasne 
Gmina, Przasnysz Obwód, in the Płock Voivodeship, there appeared the 
well-born Jan Chodkowski, a landowner, forty years of age and residing in 
Mosaki Rukle, and he showed Us a child of the male sex which was born 
in his home under the number eleven on the twenty-sixth day of the month 
of July in this same year at the hour of five in the morning; declaring that 
the child was begotten of him and his wife Marianna née Obidzińska 
Chodkowska, twenty-six years of age, and that it is his wish to give him 
the name Jakub. After making the above statement and showing Us the 
child, in the presence of the well-born Walenty Niedziałkowski, thirty-six 
years of age, together with Kacper Obidziński, thirty-two years of age, 
both unrelated landowners and neighbors residing in Mosaki Rukle, this 
birth record was read aloud to the declarants and signed by Us, the 
Registrar of the Civil State, inasmuch as the others in the record do not 
know how to write. 
[signed] The Reverend Mikołaj Ruciński, Registrar of the Civil State 

 


