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12. Rukle  Działo się we wsi Krasnem dnia jedenastego /: dwu- 
dziestego trzeciego :/ Stycznia Tysiąc Ośmset piędziestego trze- 
ciego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się - 
Marcin Mieszkowski lat piędziesiąt i Wojciech Rutkow- 
ski lat trzydzieści mający, obydwaj gospodarze w wsi Ruk- 
lach zamieszkali i oświadczyli że w dniu onegdajczym o go- 
dzinie jedenastej przed południem umarła Małgorzata Mi- 
lewska w wsi Ruklach przy rodzicach zostająca, trzy kwar- 
tały mająca, corka Jozefa i Teressy Małżonków Milewskich 
z Rukl. Po przekonaniu się na ocznie o żeyściu Milewskiej - 
Akt ten stawającym został przeczytany ktorzy pisać nie- 
umieią - X Jozef Bońkowski proboszcz 
 parafii Krasne 
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12. [Mosaki] Rukle.  This happened in the village of Krasne on the 
eleventh / twenty-third day of January in the year one-
thousand eight-hundred fifty-three at the hour of one in the 
afternoon. There appeared Marcin Mieszkowski, fifty years of 
age, and Wojciech Rutkowski, thirty years of age, both farmers 
residing in the village of [Mosaki] Rukle, and they stated that 
the day before yesterday at the hour of eleven before noon, 
Małgorzata Milewska died in the village of [Mosaki] Rukle, 
living with her parents, three quarters of a year old, daughter of 
the married couple Józef and Teresa Milewski of [Mosaki] 
Rukle. After visual confirmation of the death of Milewska, this 
document was read aloud to the declarants who did not know 
how to write. 
     [signed] the Reverend Józef Bońkowski, pastor of Krasne 

 


