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Nr 13. 

Rukle i 
Łyszkowo 

Działo się w Krasnem dnia czternastego dwu- 
dziestego szostego Lipca tysiąc ośmset piędziesią- 
tego siodmego roku o godzinie piątej po południu 
Wiadomo czynimy że w przytomnosci swiadków 
Felicyana Mieszkowskiego lat dwadzieścia pięć i Fe- 
lixa Milewskiego dwadzieścia dwa lat liczących 
Dziedziców cząstkowych w Ruklach zamieszkałych 
Na dniu dzisieyszym zawarte zostało religijnie 
małzenstwo między Kacprem Chotkowskim wdow- 
cem po zwartej żonie Maryannie w dniu dwadzies- 
tym siodmym Maja roku bieżącego w Ruklach 
urodzonym i dziedzidznie zamieszkałym z niegdy 
Jana i Maryanny z Obidzinskich małżonków 
Chodkowskich już zmarłych lat dwadzieścia ieden 
skończonych liczącym z jednej a Alexandrą Milewską 
panną, urodzoną w Łyszkowie i zamięszkałą przy 
Matce z niegdy Bartłomieja i zyjącej Ewy mal- 
żonków Milewskich dawdzieścia lat kończącow 
z drugiej strony Małżeństwo to poprzedziły 
trzy zapowiedzie w dniach niedzielnych, po sobie 
następuiących to jest w dniach dwadzieśtym trzecim 
trzydziesstym Czwercz piątym dwunastym 
Lipca i siodmum dziewietnastm Lipca roku bie- 
żącego w parafii Krasińskiej. Tamowanie mał- 
żenstwa nie zaszło jako też zezwolenie ustne o- 
becnej aktowi małzenstwa Matki nowozasłubio- 
nej panny nastąpiło. Malzonkowie nowi oświad 
czają iż umową przedslubną unędową w dniu dru- 
gim czernastym Lipca roku bieżącego przed Re- 
gentem Powiatu Przasnyskiego Felixem Ce- 
bulskim zawarli. Akt ten stawającym stronow 
i świadkom przeczytany którzy oświadczyli 
iż pisać nie umieją przez i Nas podpisamy 
został._ 
     Xiądz Idzi Godlewski Proboszcz Parafii 
     Krasińskiey, Utrzymuiący Akta Metry- 
     czne Cywilne 
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No 13 

[Mosaki]-Rukle 
and Łyszkowo 

This happened in Krasne on the fourteenth / twenty sixth 
day of July in the year one-thousand eight-hundred fifty-
seven at the hour of five in the afternoon. We make it 
known that in the presence of witnesses Felicjan 
Mieszkowski, twenty five years of age, and Felix 
Milewski, twenty-two years of age, part owners {of the 
village] residing in [Mosaki]-Rukle, a religious marriage 
was contracted today between Kacper Chodkowski, a 
widower after the death of his wife Marianna on the 
twenty-seventh of May of this same year, born and residing 
in [Mosaki]-Rukle on inherited land of the deceased Jan 
and Marianna née Obidzińska Chodkowski, having 
completed twenty-one years of age, on the one side, and the 
young woman Alexandra Milewska, born in Łyszkowo 
and residing with her mother, [daughter] of the married 
couple, the deceased Bartłomiej and the still-living Ewa 
Milewski, having completed twenty years of age, on the 
second side. This wedding was preceded by three readings 
of the banns on three consecutive Sundays, that is: the 
twenty-third day of June / fifth of July, thirtieth day of 
June / twelfth of July, and the seventh day of July / 
nineteenth of July of this same year in the parish of 
Krasne. No impediment to the marriage arose, as well as by 
the oral consent of the mother of the newlywed woman 
present for this record of marriage. The newlyweds stated 
that a premarital agreement had been made by Felix 
Cybulski, Notary of the Przasnysz Powiat on the second / 
fourteenth day of July of this same year. This document 
was read aloud to the declarants of both sides and 
witnesses who stated that they do not know how to write, 
and was signed by Us. 

     [signed] The Reverend Idzi Godlewski, Pastor of the 
Parish of Krasne, maintaining the records of the civil state 

 


