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16. Rukle i Głodki Działo się w Wsi koscieney Krasne dnia dru 
giego wresnia Tysiąc Osmset trzyziestego drugiego roku o godzi 
nie szostej po południu_ Wiadomo czyniemy ze w przytomnosci 
swiadków Walentego Załeskiego dziedzica cząstkowego w Glodkach 
Zamieszkałego lat dwadziescia pięć i Aleksandra Milewskiego 
dziedzica części w Milewie Gawarach Zamieszkałego lat trzy 
dziesci Osm maiąciego, Wuja niżej wymienionego Teresy Chodko 
  wskiey 
Chodkowskiey panny, na dniu dziesiejszym Zawarte zostało religijne 
Małżeństwo,  między urodzonym Antonim Perzanowskim młodzia 
nem dziedzicem częsci, w Głodkach urodzonym, z niegdys Michała i Te 
kli z Glodowskich Małzonkow Perzanowskich w Głodkach Zamie 
szkałych lat dwadziescia trzy Maiącym, a panną Teresa Chodkowską 
Corka Jana i Maryanny z obidzienskich małzonków Chodkowskich 
urodząną z Ruklach i tamże przy rodzicach Zamieszkałą lat 
Osmnaście liczącą, Małzenstwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie 
w dniach piętnastym, dwudziestym drugiem i dwudziestym dziewią 
tym Lipcą roku biezącego w Parafiach Krasińskiey i Szwelickiey 
iako też zezwolenie ustne, obecnych Aktowi Małzeństwa rodzi 
ców nowo Zaslubiony ze strony opiekunów nowożeńcą zezwoleniu 
było oswiadczone Tamowanie Małzenstwa nie zaszło- Małzon 
kowie nowi Oswiadczaią iz Zawarli umowy przed slubną w dniu 
dwudziestym piątym miesiąca Sierpnia roku biezacego przed 
Antonim Niskiem Regentem Kancellaryi Powiatu Przasnyskiego 
w Przasnyszue Akt ten stawaiącym i swiadkóm przeczytany 
został przez Nas i Macieja Chrzanowskiego Opiekuną podpisany 
więcey osob w Akcie wyrazonych pisać nie umię.__________Xiądz 
     Jozef Kosmowski Wikaryusz Parafii Krasińskiey. 
 Maciej Chrzanowski, Opiekun 
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15. [Mosaki] Rukle and Głodki. This happened in the church-owned village 
of Krasne on the second day of September in the year one-thousand 
eight-hundred thirty-two at the hour of six in the afternoon. We make it 
known in the presence of witnesses Walenty Załewski, owner of part 
[of the village] and residing in Głodki, twenty-five years of age, and 
Aleksander Milewski, owner of a part [of the village] and residing in 
Milewo Gawronki, thirty-eight years of age, maternal uncle of Teresa 
Chodkowska  who is named below, on this day a religious marriage was 
contracted between the well-born Antoni Perzanowski, a young man, 
twenty-three years of age, owner of part [of the village] and born in 
Głodki of the married couple the deceased Michał Perzanowski and 
Tekla née Głodowska, and the unmarried young woman Teresa 
Chodkowska, daughter of the married couple Jan Chodkowski and 
Marianna née Obidzińska, eighteen years of age, born in [Mosaki] 
Rukle and residing there with her parents. This wedding was preceded 
by three readings of the banns on the fifteenth, twenty-second, and 
twenty-ninth day of February in the same year in the parishes of Krasne 
and Szwelice, as well as the oral consent of the parents of the 
newlyweds who were present for the marriage record and of the 
guardians on the side of the bridegroom. No impediments to the marriage 
arose. The newlyweds stated that they had made a premarital contact on 
the twenty-fifth day of the month of August of the present year before 
Antoni Niski, Regent of the registry of the Przasnysz Powiat in 
Przasnysz. This document was read aloud to the declarants and 
witnesses and was signed by Us and Maciej Chrzanowski, guardian, the 
other people named in the document do not know how to write. 
[signed] The Reverend Józef Kosmowski, Vicar of the Parish of Krasne 
 [signed] Maciej Chrzanowski, Guardian 

 


