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331. 

                                                257. 

Działo się w Warszawie w Parafii 
So Krzyża dnia siodmego Pazdzier 
nika Tysiąc Osmset trzyziestego 
drugiego roku o godzinie piątey 
wieczorem----- 

Wiadomo czyniemy że w przytomnosci swiadkow: 
Michała Czaykowskiego Woznego lat trzydzie 
ści trzy i Piotra Kaczkowskiego handluiącego 
lat trzydzieści pięć maiących, obydwóch w 
Warszawie zamięszkałych na dniu dzisiey- 
szym zawarte zostało Religiynie małżeń- 
stwo między Woyciechem Gutowskiem 
Kawalerem Szewcene w Warszawie pod liczba ty- 
siżc dwieście dziewiędziesiąt cztery, przy Ulicy 
Nowoswiat zamięszkałym, urodzonym w Wsi Wią- 
zowny w Mazowieckim z Jozefa i nieżycącey Frańci- 
szki z Zaganskich małżonków Gutowskich lat dwa- 
dzieścia ieden maiącym, A. Panną Anną Ja- 
błonowską służącą w Warszawie pod liczbą 
tysiąc dwieście dziewiędziesiąt cztery, przy Ulicy 
Nowoswiat zamięszkałą, Urodzoną w wsi Jabłonowie 
w Augustowskim z niegdyś Łukasza i żyiącey Apo- 
lonii z Czaykowskich lat dwadzieścia cztery 
maiącą. Małzenstwo to poprzedziły trzy zapowie- 
dzie tu w Warszawie w Parafii So Krzyża w dniach 
dwudziestym trzecim, trzydziestym Wrzesnia i siodmym 
Pazdziernika roku bieżącego. Tamowanie małzenstwa 
niezaszło. Nowimałżonkowie oswiadczyli, iż umowy 
przed ślubney pomiędzy obą nie zawarli. Akt ten 
przeczytany Stawaiącym i Swiadkom przez 
Stawaiąacego, Swiadka i nas podpisany został. 
reszta nie piszą.----- 

[signed] X. Woyciech Kwieciński za Proboszcza 
     [signed] Woyciech Gutowski M. Czaykowski 
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331. 

                                            257. 

This happened in Warsaw in the 
Holy Cross Parish on the 
seventh day of October in the 
year one-thousand eight-
hundred thirty-two at the 
hour of five in the evening. 

We make it known that in the presence of witnesses:  Michał 
Czaykowski, a caretaker, thirty-three years of age, and Piotr 
Kaczkowski, a merchant, thirty-five years of age, both residing in 
Warsaw, on this day a religious wedding was contracted between 
Wojciech Gutowski, an unmarried man and shoemaker residing at 
number one-thousand two-hundred ninety-four Nowoswiąt Street in 
Warsaw, born in the village of Wiązowna in Mazowsze of the married 
couple Józef and the deceased Franciszka née Zagańska Gutowski, 
twenty-one years of age, and the unmarried girl Anna Jabłonowska, a 
maidservant residing at number one-thousand two-hundred ninety-four 
Nowoswiąt Street in Warsaw, born in the village of Jabłonowo in 
Augustów of the deceased Łukasz and the living Apolonia née 
Czaykowska, twenty-four years of age. This wedding was preceded by 
three readings of the banns here in Warsaw in the Holy Cross Parish on 
the twenty-third and thirtieth days of September and the seventh day of 
October in this same year. There arose no impediment to the marriage.  
The newlyweds stated that they had made no prenuptial agreement 
between them.  This document was read aloud to the declarants and 
witnesses and was signed by the declarant, the groom and Us.  The 
others do not write. 

[signed] The Reverend Wojciech Kwieciński, for the Pastor 

[signed] Wojciech Gutowski  M. Czaykowski 

 


