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Sielc 
Nowy. 

№ 16. 

Działo się w wsi Szelkowie dnia dwunastego lutego tysiąc dziewięć- 
set trzydziestego czwartego roku o godzinie dwunastej. Wiadomo czyni- 
my, iż w przytomnosci świadków: Józefa Olkowskiego, rolnika z 
Ciepielewa, lat sześćdziesiąt i Stanisława Niedziałkowskiego, rolnika z 
Pomask, lat trzydzieści liczących, zawarte zostało religijne małzenstwo 
między: Józefem Niedziałkowskim, wdowcem po Józefie z Poma- 
skich Niedziałkowskiej zmarłej w Ciepielewie dnia piętnastego maja 
tysiąc dzieięćset trzydziestego trzeciego roku, rolnikiem, lat trzydziesci sześć 
liczącym, w Pomaskach urodzonym, parafiji Szwelickiej, w Ciepielewie 
zamieszkałym, synem nieżyjącego Teofila Niedziałkowskiego i zyjącej 
wdowy Ksawery z Zygmuntowiczów - a Anastazją Chełchowską, 
panną, lat dwadzieścia liczącą, w Sielcu Nowym urodzoną i tamże 
przy rodzicach zamieszkałą, córką Ludwika Chełchowskiego rolnika 
i jego małzonki Władysławy z Brzuzych. Małżeństwo to poprzedzi- 
ły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym kościelę 
w dniach następujących: dwudziestym ósmym stycznia, czwartym i jedena- 
stym lutego roku bieżącego. - Zezwolenie dla nowozaślubioni udzielone zostało 
ustnie przez obecnego aktowi małżeństwa ojca jej. Małżonkowie 
nowi oświadczają, iż zawarli umovę przedślubną na wspónie w szelkielich 
majątków terazniejszych i przyszłych, przed notariuszem Edmundem 
Płoskim w Makowie-Mazowieckim dnia piątego lutego roku bieżącego 
za № 80. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza Juljana 
Przygódskiego zastępą księdza Edmuna Bierzkowskiego proboszcza parafji 
Szelków. Akt ten po odczytanie, przez Nas, nowozaślubionych i świadką Stani- 
sława Niedziałkowskiego podpisany został, swiadek Olkowski Józef i ojciec 
nowozaślubionej niepiśmienni. Proboszcz parafji Szelkowskiej utrzymu- 
jącey akta stanu cywilnego [podpisana] Ks Julian Przygódski  
 [podpisana] Józef Niedziałkowski 
 [podpisana] Anastazyja Chełchowska 
 [podpisana] Stanisław Niedziałkowski 
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Sielc 
Nowy. 

№ 16. 

This happened in the village of Szelków on the twelfth day of February in 
the year one-thousand nine-hundred thirty-four at the hour of twelve. We 
make it known that in the presence of witnesses: Józef Olkowski, a 
farmer from Ciepielewo, sixty years old, and Stanisław Niedziałkowski, a 
farmer from Pomaski, thirty years old, a religious marriage was contracted 
between: Józef Nniedziałkowski, the widower of Józefa née Pomaska 
Niedziałkowska who died in Ciepielewo on the fifteenth day of May in 
the year one-thousand nine-hundred thirty-three, [he was] a farmer, 
thirty-six years old, born in Pomaski in the parish of Szwelice, residing in 
Ciepielewo, son of the deceased Teofil Niedziałkowski and the still-living 
Ksawera née Zygmuntowicz - and Anastazja Chełchowska an unmarried 
girl, twenty years old, born in Sielc Nowy and residing there with her 
family, daughter of Ludwik Chełchowski, a farmer, and his wife 
Władysława née Brzuzy. This wedding was preceeded by three 
announcements of the banns in the local parish church on the following 
days: the twenty-eighth of January, the fourth and eleventh of February 
of the current year. - Permission for the new bride was granted orally by 
her father through the current act of marriage. The newlyweds declare 
that they have entered into a prenuptial agreement on the common 
Szelków estates present and future, through the notary Edmund Płoski in 
Makow-Mazowiecki on the fifth day of February of the current year as 
№ 80. - This religious rite was performed by the Reverend Julian 
Przygódski, assistant to the Reverend Edmund Bierzkowski, pastor of 
the parish of Szelków. After this document was read aloud, it was signed 
by us, the newlyweds, and the witness Stanisław Niedziałkowski. The 
witness Józef Olkowski and the father of the bride do not know how to 
write. The Pastor of the Szelków parish, maintaining the public register.
 [signed] Reverend Julian Przygódski 
 [signed] Józef Niedziałkowski 
 [signed] Anastazja Chełchowska 
 [signed] Stanisław Niedziałkowski  

 


