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1.   Rukle  Działo się w Wsi Krasnem dnia dwudziestego trzeciego Stycznia 
Tysiąc Osmset trzyziestego Czwartego roku o godzinie Czwartey po połu 
dniu. Wiadomo czyniemy ze w przytomnosci swiadkow Urodzonych Jana 
Milewskiego Dziedzica swey Csesci w Godaczach zamieszkałego lat trzy- 
dzieści trzy i Kaietana Rusczyńskiego dziedzica swey Cześci w Rusczy- 
nach zamieszkałego lat trzydziesci cztery maiąciego na dniu dziesiejszym 
zawarte zostało Religiynie Małżeństwo, między Urodzonemi Jozefem 
Milewskim Wdowiem po zmarłey Maryannie z Długolęckich 
swey Małżonie w Ruklach zamieszkałym i tamże zrodzonym 
z Jana i Salomei z Mosakowskich małzonkow Milewskich 
w Ruklach zamieszkałych lat trzydzieści trzy maiących a Panią 
Teresa Perzanowską Wdową po Zmarłym Antonim Perzano- 
wskiem w dniu dwudziestym drugim Marca roku zeszłego 
po Małżonku swym pozostałą Corką Jana i Maryanny Małżon 
ków Chodkowskich w Ruklach zamięszkałych tamże zrodzo- 
ną lat dziewiętnascie liczącą i przy Rodzicach zostaiącą. Mał- 
zenstwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach piątym, dwu 
nastym i dziewiętnastym Stycznia roku biezącego w Parafie 
Krasińskiey, iako też zezwolenie Ustne Obecnych Aktowi 
Małzeństwa Rodziców Nowozaslubionych było Oswiadczone 
Tamowanie Małzenstwa nie zaszło. Małzonkowie Nowi Oswiad 
czaią iz niezawarli Umowy przed slubney. Akt ten Stawaiącym 
i Swiadkom przeczytany. stawaiący i Swidaek drugi podpisał 
zaś Stawaiąca i Swiadek pierwszy pisać nie umie_ 
Xiądz Alexy Łasiewicki Wikaryusz Parafii Krasińskiey 
 Jozef Milewskj Kaietan Ruszynski [MS:?] 
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1.   [Mosaki] Rukle.  This happened in the village of Krasne on the twenty-
third day of January in the year one-thousand eight-hundred thirty-four 
at the hour of four in the afternoon. We make it known in the presence 
of witnesses Jan Milewski, owner of his part [of the village] and 
residing in [Mosaki] Godacze, thirty-three years of age, and Kajetan 
Rusczyński, owner of his part [of the village] and residing in Rusczyń, 
thirty-four years of age, on this day a religious marriage was contracted 
between the well-born Józef Milewski, a widower after the death of his 
wife Marianna née Długołęcka, residing in [Mosaki] Rukle and also 
born there of the married couple Jan Długołęcki and Salomea née 
Mosakowska, residing in [Mosaki] Rukle, thirty-three years of age, and 
the woman Teresa Perzanowska, widow surviving after the death of her 
husband Antoni Perzanowski on the twenty-second day of March of the 
previous year, daughter of the married couple Jan and Marianna 
Chodkowski and Marianna, nineteen years of age, residing in [Mosaki] 
Rukle and also born there, and residing with her parents. This wedding 
was preceded by three readings of the banns on the fifth, twelfth, and 
nineteenth days of January in the same year in the parish of Krasne, 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. It was stated that there was no impediment to the marriage. 
The newlyweds stated that they had made no premarital agreement. This 
document was read aloud to the declarants and witnesses and was 
signed by Us and was signed by the bridegroom and the second witness. 
The bride and the first witness do not know how to write. 
[signed] The Reverend Aleksy Łasiewicki, Vicar of the Parish of Krasne 
 [signed] Józef Milewski    [signed] Kajetan Ruszyński [MS:?] 

 


