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 Roku Tysiącnego Ośmset dwudziestego czwartego, 
dnia dwudziestego szóstego miesiąca września o godzinie 
pierwszey z południa. Przed Nami Kaznodzieją i Wikary 
usziem Parafii Krasniskiey Urzędnikiem Stanu Cywilnego 
Gminy Krasne, w Obwodzie Przasnyskiem Woiewodztwie 
Płockiem stawił się Urodzony Jan Chotkowski liczący lat 
czterdziesci ośm w Mosakach Ruklach na części dziedzicney 
zamięszkały, i okazał nam dziecię płci męzkiey, które urodzi 
ło się w domu iego pod Numerem trzeciem, dnia wczoraysiego 
o godzinie dwunastey w południe: oswiadczaiąc, iż iest spłodzo 
ne z niego i Maryanny z Obydzińskich trzydzieści dwa lat 
maiącey iego Małżonki, i że zyczeniem iego iest nadać mu 
Jmie Michał. Po uczynieniu powyszego oswiadczenia 
i okazania dziecięcia w przytomnosci Urodzonych Aleksandra 
Milewskiego liczącego Lat trzydziesci ieden possesoraa dzierża 
wnego w Milewie Gawarach osiadłego, i Antoniego Milewskiego 
maiącego lat dwadzieścia szięć Kaczmarza, w Mosakach Ru 
klach zamieszkałego. Akt ninieyszy urodzenia stawaiącym został 
przeczytany i podpisany przez Nas. Oyciec i świadkowie pi 
sać nieumieią ___ 
 Xiądz Idzi Godlewski Urzędnik Stanu Cywilnego ___ 
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 In the year one-thousand eight-hundred twenty-four on the 
twenty-fourth day of the month of September at the hour of one in 
the afternoon, before Us, the Preacher and Vicar of the Krasne 
Parish, Registrar of the Civil State in the Krasne Gmina, 
Przasnysz Obwód, in the Płock Voivodeship, there appeared the 
well-born Jan Chodkowski, forty-eight years of age and residing in 
Mosaki Rukle on the inherited parts [of the village], and he 
showed Us a child of the male sex which was born in his home 
under the number three yesterday at the hour of twelve noon; 
declaring that the child was begotten of him and his wife 
Marianna née Obidzińska, thirty-two years of age, and that it is 
his wish to give him the name Michał. After making the above 
statement and showing Us the child, in the presence of the well-
born Aleksander Milewski, a lease-holder settled in Milewo 
Gawronki thirty-one years of age, and Antoni Milewski, an 
innkeeper twenty-six years of age, residing in Mosaki Rukle. This 
birth record was read aloud to the declarants and signed by Us. 
The father and the witnesses do not know how to write. 
[signed] The Reverend Idzi Godlewski, Registrar of the Civil State 
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