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Rźyski 

12. 
          Działo się w Pałukach dnia jedenastego /: dwudziestego trzeciego :/ Stycznia, ty- 
siąc ośmset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszey po południu. Stawil 
się Jozef Suwiński Dziedzić Części w Rźyskach zamieszkały, lat dwadziescia pięć maią- 
cy, w obec Alexandra Obidzińskiego z Gogolow lat trzydzieści ośm i Jozefa Chodkow- 
skiego z Klonowa lat trzydzieści sześć liczących Dziedziców Częściowych, i okazał Nam 
dziecię płci męzkiey urodzone w Rżyskach dnia ośmego /: dwudziestego :/ biezącego Miesiąca 
o godzinie dziesiątey rano z jego Małzonki Maryanny z Chodkowskich lat dwadzieścia 
maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym dziś odbytem nadane zostało Imione 
Karol Maryan, a Rodzicami jego Chrzestnemi byli wyżey wspomiony Jozef Chodkowski 
z Maryanny żoną swojey. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany, i gdyż pi- 
sać nie umieją przez Nas tylko podpisany został.- 
 X. Xawery Nałecz Proboszcz Pałuki 
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[Pajewo-] 
Rzyski 

12. 

This happened in Pałuki on the eleventh /the twenty-third day of January in the year one-
thousand eight-hundred fifty-three at the hour of one in the afternoon. There appeared Józef 
Suwiński, owner of a part [of the village] and residing in [Pajewo-]Rzyski, twenty-five years 
of age, in the presence of Aleksander Obidziński of Gogole, thirty-eight years of age, and 
Józef Chodkowski of Klonowo, thirty-six years of age, owners of parts [of the village], and 
he showed Us a child of the male sex born in [Pajewo-]Rzyski on the eighth / the twentieth 
day of this same month and year of his wife Marianna née Chodkowska, twenty years of age. 
To this child at Holy Baptism performed on this day was given the names Karol Marian and 
his Godparents were the afore-mentioned Józef Chodkowski and Marianna his wife. This 
document was read aloud to the declarant and witnesses and, because they do not know how 
to write, it was signed only by Us. 
 [signed] The Reverend Ksawery Nałecz, Pastor of Pałuki 

 


