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 siedmnaste 
Mosaki Rukle. Działo się w wsi Krasnem dnia dwudzieste 
 go 
go dziewiatego Czerwca Tysiąc osmset Czerdziestego trzeciego 
roku o godzinie iedenastej przed południem Stawił się Jo 
zef Milewski Gospodarz w wsi Ruklach zamięszkały lat 
Czterdziesci cztery liczący w obecnosci Jana Chodkowskiego 
lat siedmdziesiąt i Macieja Niedziałkowskiego lat sześc 
dziesiąt maiących obydwu Gospodarzy w wsi Ruklach za 
mieszkałych i okazał nam dziecię płci Zeńskiey urodzone 
w wsi Ruklach dnia onegdajszego o godzinie czwartey po 
południu z iego małżonki Teresy z Chotkowskich lat Dwa 
dziescia ośm maiacey Dziecęciu temu na Chrzcie swiętym 
odbytym w dniu dziesieyszym nadane zostało imię 
Maryanna a Rodzicami iego chrzestnemi byli wy 
zey wspomniany Jan Chodkowski i Maryanna iego 
Małżonka Akt ten stawaiącemu i świadkom 
został przeczytany ktorzy pisać nieumieią ----- 
          X Jozef Bońkowski Proboszcz Krasinski 
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46 Mosaki-Rukle  This happened in the village of Krasne on the 
seventeenth / twenty-ninth day of  June in the year one-
thousand eight-hundred forty-three at the hour of eleven before 
noon. There appeared Józef Milewski, a farmer residing in the 
village of [Mosaki]-Rukle, forty-four years of age, in the presence 
of Jan Chodkowski, seventy years of age, and Maciej 
Niedziałkowski, sixty years of age, both farmers residing in the 
village of [Mosaki]-Rukle, and he showed Us a child of the 
female sex born the day before yesterday at the hour of four in 
the afternoon of his wife Teresa née Chodkowska, twenty-eight 
years of age. To this child at Holy Baptism performed on this day 
was given the name Marianna, and her Godparents were the 
afore-mentioned Jan Chodkowski and his wife Marianna. This 
document was read aloud to the declarants and witnesses who 
do not know how to write. 
          [signed] The Reverend Józef Bońkowski, Pastor of Krasne 

 


