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Nr 19. 
Niksowi 

zna. 

Działo się w wsi Małym płocku dnia trzeciego /: pietna 
stego Stycznia Tysiąc Osmset piędziesiątego dziewiąte- 
go roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Stani- 
sław Dymek gospodarz rólny w Niksowiznie zamieszka- 
ły lat czterdzieści mający, w obecności Mateusz Łady Kowala lat 
trzydzieści-dziewięc tudzież Franciszka Milewskiego lat trzy- 
dzieści mających obudwoch z Niksowizny, i okazał Nam 
dziecię płci żeńskiej, Oświadczając iż takowe iest urodzone 
w Niksowiznie dnia drugiego /: czternastego Stycznia roku 
bieżącego o godzinie siodmej z rano z niego i jego małżonki 
Anny z Milewskich lat trzydzieści mającej; Dziecięciu 
temu na chrzcie swiętym w dniu dzisiejszym przez Nas wy 
żej podpisanych odbytym nadane zostało imię, Marcella, 
a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Mateusz 
Łada i Maryanna Zolazną Akt ten oświadczającemu i 
swiadkom pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas tylko 
podpisany został. X Franciszek Sakowicz Proboszcz Mała 
płocki utrzymuiący Akta stanu cywilnego 
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Nr 19 
Niksowizna 

 

This happened in the village of Mały Płock on the third / fifteenth 
day of January in the year one-thousand eight-hundred fifty-nine 
at the hour of three in the afternoon.  There appeared Stanisław 
Dymek, a peasant farmer residing in Niksowizna, forty years of 
age, in the presence of Mateusz Łada, a blacksmith, thirty-nine 
years of age, together with Franciszek Milewski, thirty years of 
age, both from Niksowizna, and he showed Us a child of the 
female sex, stating that this child was born in Niksowizna on the 
second / fourteenth day of January in this same year at the hour of 
seven in the morning of himself and his wife Anna née Milewska, 
thirty years of age.  To this child at Holy Baptism performed by 
Us, the same who signed below, on this day was given the name 
Marcella and her Godparents were the afore-mentioned Mateusz 
Łada and Maryanna Żołązna.  This document was read aloud to 
the illiterate declarants and witnesses and was signed by Us. 
[signed] The Reverend Franciszek Sakowicz, Pastor of Mały 
Płock, Maintaining the records of the Civil State 

 


