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16. Rukle Działo się w wsi Krasnem dnia szóstego /: ośmnastego :/ Lutego 
Tysiąc Ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie dwunastey w południe 
Stawił się Józef Milewski Dziedzic części w wsi Ruklach zamięszkały lat 
lat piędziesiąt liczący, w obecnosci Franciszka Niedziałkowskiego lat trzydzieś- 
ci i Leona Chotkowskiego lat trzydzieści trzy liczących obydwu dziedzi- 
ców części w wsi Ruklach zamieszkałych i okazał nam Dziecię płci 
męzkiey urodzone w wsi Ruklach dnia onegdayszego o godzinie dwunas- 
tey w nocy z iego Małżonki Teresy z Chodkowskich lat trzyczieści trzy 
liczącey_ Dziecęciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu 
dziesieyszym nadane zostało Jmie Konstanty_ a rodzicami iego 
Chrzestnemi byli Franciszek Niedziałkowski i Katarzyna Milewska 
Akt ten stawaiącemu i Swiadkom został przeczytany przez Oyca 
Dziecięcia podpisany, inne osoby w akcie wyrażone pisać nieumieią_ 
          X Jozef Bońkowski proboszcz parafia 
  Krasne 
 Jozef Milewskj 
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16. This happened in the village of Krasne on the sixth / eighteenth day of February 
in the year one-thousand eight-hundred forty-nine at the hour of twelve noon. 
There appeared Józef Milewski, owner of a part [of the village] and residing in 
the village of [Mosaki] Rukle, fifty years of age, in the presence of Franciszek 
Niedziałkowski, thirty years of age, and Leon Chodkowski, thirty-three years of 
age, both owners of a part [of the village] and residing in [Mosaki] Rukle, and 
he showed Us a child of the male sex born in the village of [Mosaki] Rukle two 
days ago of his wife Teresa née Chodkowska, thirty-three years of age. To this 
child at Holy Baptism performed on this day was given the name Konstanty, 
and his godparents were Franciszek Niedziałkowski and Katarzyna Milewska. 
This document was read aloud to the declarant and witnesses and was signed by 
the father; the other people named in the document do not know how to write. 
[signed] The Reverend Józef Bońkowski, pastor of the parish of Krasne 
 [signed] Józef Milewski 

 


