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Radzieje 

65. 
     Działo się w Pałukach dnia czwartego Czerwca tysiąc osmset sześćdziesią- 
tego pierwszego roku o godzinie dziesiątey rano. Stawił się Ferdynand Suwiń- 
ski Dziedzić Części w Radziejach zamieszkały lat czterdzieści dwa mający, w o- 
bec Piotra Milewskiego Gospodarza z Dębków lat dwadzieścia dwa, i Ludwi- 
ka Suwińskiego Dziedzicz Części z Bydów lat trzydzieści liczących, i okazał 
Nam dziecię płci męzkiey urodzone w Radziejach dnia wczorayszego o godzinie 
dwunastey w południe z jego Małzonki Anieli z Sosnowskich lat trzydzie- 
sci maiący. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym dziś odbytym nadane zostało 
Imie Alexander, a Rodzicami jego Chrzestnemi byli wyżej wyrazony Lu- 
dwik Suwinski z Teofilą żoną swoją. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom 
przeczytany, i gdy pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany został. 
X. Xawery Nałęcz Proboszcz Pałuki Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego 
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Radzieje 
65. 

     This happened in Pałuki on the fourth day of June in the year one-thousand 
eight-hundred sixty-one at the hour of ten in the morning. There appeared 
Ferdynand Suwiński, owner of a part [of the village] and residing in Radzieje, 
forty-two years of age, in the presence of Piotr Milewski, a farmer from Dobki, 
twenty-two years of age, and Ludwik Suwiński, owner of a part [of the village] 
from Bedy, thirty years of age, and he showed Us a child of the male sex born in 
Radzieje yesterday at the hour of twelve noon of his wife Aniela née Sosnowska, 
thirty years of age. To this child at Holy Baptism performed on this day was 
given the name Aleksander, and his Godparents were the afore-mentioned 
Ludwik Suwiński and his wife Teofila. This document was read aloud to the 
declarant and the witnesses, and because they do not know how to write, it was 
signed only by Us. 
[signed] The Reverend Ksawery Nałecz, Pastor of Pałuki, maintaining the 
records of the civil state 

 


