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Bydy i 
Rzyski 

48. 

Działo się w Pałukach dnia czternastego /: dwudziestego szostego :/ Listopada 
Tysiąc Ośmset czterdziestego osmego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czy_ 
nimy iż w obec Swiadków Jana Cichowskiego z Nieradowa lat trzydzieści 
dwa i Wincentego Bartołta z Klonowa lat czterdzieści sześć liczących, obydwoch 
Dziedziców Częśćowych, zawarte zostało w dniu dzisieyszym Religijne Mał_ 
zenśtwo między Józefem Andrzejem: dwoch imion Suwińskim Kawa_ 
lerem lat dwadzieścia mającym, w Bydach z urodzonym i zamieszkałym przy 
Oycu, Synem Macieja i nieżyjącey Anny z Długołęckich_ i Maryan- 
ną Chotkowską Panną lat siedmnascie mającą, w Klonowie urodzoną, 
w Rzyskach przy rodzicach zamieszkałą, Corką Mikołaja i Antonina 
z Pajewskich Małżonków Chotkowskich. Małzeństwo to poprzedziły trzy 
Zapowiedzie w Kosciele Parafialią w Pałuki w dniach dwudziestym czwartym, 
trzydzieśtym pierwszym Pazdziernika i szódmym Listopada /: piątym, dwunastym i 
dziewiątnastym Listopada :/ roku bieżącego ogłoszone. Tamowanie Małżenstwa nie_ 
zaszło zezwolenie Oyca nowoszslubionego tudżiesz Oyca Nowozaslubionej Aktowi te_ 
mu obecnych ustne niestąpiło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umową przed- 
ślubnę zawarlą przed Tadeuszem Niskim Regenem Okręga Przasnyskiego w z Prza_ 
snysza na dniu osmym /: dwadziestym :/ bieżącego miesiąca. Akt ten Stawają_ 
cy i Swiadkom przeczytany gdy pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany 
został. X. Xawery Nałecz Proboszcz Pałuki 
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[Radzieje-] 
Bedy and 
[Pajewo-] 

Rzyski 
48. 

This happened in Pałuki on the fourteenth / twenty-sixth day of November in the year 
one-thousand eight-hundred forty-eight  at the hour of three in the afternoon. We make it 
known that in the presence of witnesses Jan Cichowski in Nieradowo, forty-two years of 
age, and Wincenty Bartołd in Klonowo, forty-six years of age, both owners of parts [of 
the villages], on this day a religious marriage was contracted between the unmarried man 
Józef Andrzej (two names) Suwiński, twenty years of age, born in [Radzieje-]Bedy and 
residing with his father, son of Maciej and the deceased Anna née Długołęcka, and the 
unmarried girl Marianna Chodkowska, seventeen years of age, born in Klonowo and 
residing in [Pajewo-]Rzyski with her parents, daughter of the married couple Mikołaj 
and Antonina née Pajewska Chodkowski. This wedding was preceded by three readings of 
the banns announced in the parish church in Pałuki on the twenty-fourth and thirty-first 
days of October and the seventh day of November / the fifth, twelfth, and nineteenth 
days of November in this same year. No impediment to the marriage arose. The oral 
consent of the father of the groom together with the father of the bride who were present 
for this marriage record followed. The newlyweds stated that a premarital agreement had 
been made by Tadeusz Niski, Notary of the Przasnysz Okręg in Przasnysz on the eighth / 
twentieth day of this same month. This document was read aloud to the declarants and 
witnesses who do not know how to write and was signed by Us. 
[signed] The Reverend Ksawery Nałecz, Pastor of Pałuki 

 


