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  dziesiątego
43 

 Sierpnia 
Mosaki Rukle

 

  Działo się w wsi Krasnem dnia dwudziestego drugiego 
Tysiącnego Osmsetnego czerdziestego pierwszego roku o godzinie dwuna= 
stej w południa - Stawił się Józef Milewski dziedzic częsci szlachckiej - 
maiący lat czterdziesci dwa w wsi Mosakach Ruklach zamieszkały - 
w obecności Macieja Niedziałkowskiego lat pięcdziesiąt i Bartłomieja 
Chiemiąckiego lat trzydzieści liczących - obudwoch dziedziców części szla= 
chechiej – w wsi Mosakach Ruklach zamieszkałych - i okazał nam dzie= 
cię płci męzkiey urodzone w wsi Mosakach Ruklach - dnia onegdajszego 
o godzinie osmej wieczorem - z iego małżonki Teresy z Chotkowskich 
maiacej lat dwadziescia sześć - Dziecęciu temu na chrzcie swiętym w dniu 
dziesieyszym odbytym - nadane zostały imiona Leopold Józef - a rodzi= 
cami iego chrzestnemi byli Xiądz Józef Bońkowski Proboszcz Krasinski - 
z Agnieszka Piotrowską -Akt ten stawaiącemu i świadkom przeczyta= 
ny przez nas tylko podpisanym został -gdyż osoby w akcie wyrażo= 
ne pisać nieumieią -----„ -----„ -----„ ----- 
          X Jozef Bońkowski Proboszcz Krasinski 
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43 Mosaki Rukle  This happened in the village of Krasne on the tenth / twenty-
second day of August in the year one-thousand eight-hundred forty-one at 
the hour of twelve noon. There appeared Józef Milewski, owner of a noble 
part [of the village], forty-two years of age and residing in the village of 
Mosaki Rukle, in the presence of Maciej Niedziałkowski, fifty years of 
age, and Bartłomiej Chiemiącki, thirty years of age, both owners of noble 
parts [of the village} and residing in the village of Mosaki Rukle, and he 
showed Us a child of the male sex born in the village of Mosaki Rukle on 
the day before yesterday at the hour of eight in the evening of his wife 
Teresa née Chodkowska, twenty-six years of age. To this child at Holy 
Baptism performed on this day was given the names Leopold Józef, and his 
Godparents were the Reverend Józef Bońkowski, pastor of Krasne, and 
Agnieszka Piotrowska. This document was read aloud to the declarants 
and witnesses and signed only by Us because the people mentioned in the 
document do not know how to write. 
          [signed] The Reverend Józef Bońkowski, Pastor of Krasne 

 


