
Nr arkusza: 9 

867) 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895 roku 

 

Gubernia albo obwód 

    Łomżyńska 

ARKUSZ SPISOWY 

/FORMA W/ 

Powiat albo okręg  

        Łomżyński 

Miasto (osada, miasteczko): Łomża 

Część miasta: Rembelin 

Rewir (cyrkuł): IV 

Miejscowość podmiejska (kolonia, przedmieście, kolonia 

podwiejska): — 

Ulica: Piękna 

Dom Nr 83  

- jeżeli posiadłość nie na numeru, to pisze się nazwisko 

właściciela 

Mieszkanie Nr: 14 

- jeżeli cały dom jest zajęty przez jednego lokatora albo 

samego właściciela, zamiast numeru pisze się „cały 

dom” 

Cyrkuł spisowy Nr: 1. Cyrkuł obrachunkowy: XVIII. 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: 

Z jakiego materiału 

wzniesiony każdy 

budynek 

 

Czym kryty 

 

Ile w nim  

mieszkań 

 

W tym ile  

niezajętych 

Uwaga: ta informacja dotyczy całej 

posiadłości lub domu, wpisuje ją 

właściciel lub jego przedstawiciel i 

tylko na arkuszach-okładkach, do 

których włożono arkusze oddzielnych 

gospodarstw albo mieszkań całego 

domu. Jeżeli cały dom stanowi jedno 

mieszkanie, to powyższą informację 

zamieszcza się na jednej i tej samej 

stronie arkusza-okładki. 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

    

    

    

    

 

Podsumowanie ludności na dzień, w którym spis miał być dokonany: 

 

Całej ludności obecnej 

 

Ludności zamieszkałej 

tutaj na stałe 

W liczbie obecnej ludności 

było osób nienależących 

do stanu włościańskiego 

Zapisanych (do ksiąg) 

tutaj w miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M i K 

oddzielnie), które w rubryce 

10-tej oznaczono kreską, a 

także przy których napisano 

„czasowo przebywa” i 

„czasowo przebywa V”. 

Tu zapisuje się ogólną 

liczbę wszystkich M i K 

oddzielnie, przy których w 

rubryce 9-tej zapisano 

„tutaj”. 

Tu zapisuje się (z rubryki 6-

tej) ogólną liczbę 

wszystkich osób stanów 

niewłościańskich, które w 

rubryce 10-tej oznaczono 

kreską lub „czasowo 

przebywa”.  

Tu zapisuje się ogólną 

liczbę osób (M i K 

oddzielnie), przy których w 

rubryce 9-tej napisano 

„tutaj” i „tutaj w gminie”. 

M K M K M K M K 
1 4 1 4 1 4 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: Bolesław Biały. 

 



 

 

ul. Piękna 83 m. 14

 1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Nazwisko (przydomek) i imię (albo 

imiona, jeśli są) otczestwo (imię ojca). 

Adnotacja o tych, kto okazał się ślepym na 

oba oczy, niemym, głuchoniemym lub nie 

przy zdrowych zmysłach. 

Płeć Jak zapis 

względem 

głowy 

gospodarstwa 

lub swojej 

rodziny 

Wiek: ile lat 

lub m-cy od 

urodzenia 

Stan cywilny: 

kawaler 

żonaty 

wdowiec 

rozwodnik 

Stan: godność 

albo tytuł 

Czy urodzony TUTAJ 

(jeśli nie, to gdzie: 

gub., pow., m.) 

1. Rajecki Siemion s. Aleksandra M. gospodarz 61 żonaty szlachcic Gub. i miasto Mińsk 

2. Rajecka Elżbieta c. Józefa K. żona 47 mężatka szlachcianka Kaliska gub. 

pow. Sieradzki 

3. Rajecka Olga c. Siemiona K. córka 12 — szlachcianka Łomż. gub. 

Kolneński pow. 

os. Stawiski 

4. Umaniec Nadzieżda c. Mikołaja K. pod opieką 14 — szlachcianka m. Nowo… 

pow. i gub. Warszawa 

5. Dziuba Franciszka c. Iwana K. służąca 18 panna mieszkanka 

miasta 

Łomż. gub. i pow. 

os. Śniadowo 



 

cd. ul. Piękna 83 m. 14 

 8 9 10 11 12 13 14 

L

p. 

 

 

 

 

 

 

 

ad

. 

Czy 

TUTAJ 

wpisany 

do ksiąg, 

jeśli nie, 

to gdzie 

(dla 

osób 

objętych 

spisem) 

Gdzie 

zwykle 

mieszka  

TUTAJ 

jeśli nie, 

to gdzie 

(gubern

ia, 

powiat, 

miasto) 

Zaznacz. 

o 

nieobecno

ści, 

wyjeździe 

czas., tu 

przebywa

niu 

Wyzna

nie 

religijn

e 

Jęz. 

ojczys

ty 

Wykształcenie ZAJĘCIE, 

RZEMIOSŁO, 

PRZEMYSŁ LUB 

URZĄD 

czy 

umie 

czyt

ać 

Gdzie się 

uczy lub 

uczył albo 

gdzie 

ukończył 

wykształce

nie 

Główne, 

tzn. to, 

które 

dostarcza 

główn. 

środk. 

utrzyman

ia 

1. Poboczn

e lub 

pomocni

cze 

2. Stosune

k do 

służby 

wojsk. 
1. — tutaj — prawosł. ros. tak ukończył 

Mińskie 

Gimn. 

pułkownik 

w st. spocz. 

- 

emerytura 

1. — 

2. — 

2. — tutaj — rz.-kat. pol. tak w domu przy mężu 1. — 

2. — 

3. — tutaj — prawosł. ros. tak uczennica 2 

klasy Łomż. 

Gimn. 

Żeńsk. 

przy ojcu 1. uczen

nica 

gimn. 

2. — 

4. Warszaws

ki pow. 

m. 

Nowomin

ks 

(Nowomiń

sk) 

tutaj — prawosł. ros. tak uczennica 5 

klasy Łomż. 

Gimn. 

ze środków 

ojca 

pułkown. 

Borodinski

ego Pułku 

Piech. 

1. uczen

nica 

gimn. 

2. — 

5. os. i gm. 

Śniadowo 

Łomż. 

gub. i 

pow. 

tutaj — rz.-kat. pol. nie — służąca 1. — 

2. — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr arkusza: 9 

869) 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895 roku 

 

Gubernia albo obwód 

    Łomżyńska 

ARKUSZ SPISOWY 

/FORMA W/ 

Powiat albo okręg  

        Łomżyński 

Miasto (osada, miasteczko): Łomża 

Część miasta: Rembelin 

Rewir (cyrkuł): IV 

Miejscowość podmiejska (kolonia, przedmieście, kolonia 

podwiejska): — 

Ulica: Piękna 

Dom Nr 83  

- jeżeli posiadłość nie na numeru, to pisze się nazwisko 

właściciela 

Mieszkanie Nr: 15 

- jeżeli cały dom jest zajęty przez jednego lokatora albo 

samego właściciela, zamiast numeru pisze się „cały 

dom” 

Cyrkuł spisowy Nr: 1. Cyrkuł obrachunkowy: XVIII. 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: 

Z jakiego materiału 

wzniesiony każdy 

budynek 

 

Czym kryty 

 

Ile w nim  

mieszkań 

 

W tym ile  

niezajętych 

Uwaga: ta informacja dotyczy całej 

posiadłości lub domu, wpisuje ją 

właściciel lub jego przedstawiciel i 

tylko na arkuszach-okładkach, do 

których włożono arkusze oddzielnych 

gospodarstw albo mieszkań całego 

domu. Jeżeli cały dom stanowi jedno 

mieszkanie, to powyższą informację 

zamieszcza się na jednej i tej samej 

stronie arkusza-okładki. 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

    

    

    

    

 

Podsumowanie ludności na dzień, w którym spis miał być dokonany: 

 

Całej ludności obecnej 

 

Ludności zamieszkałej 

tutaj na stałe 

W liczbie obecnej ludności 

było osób nienależących 

do stanu włościańskiego 

Zapisanych (do ksiąg) 

tutaj w miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M i K 

oddzielnie), które w rubryce 

10-tej oznaczono kreską, a 

także przy których napisano 

„czasowo przebywa” i 

„czasowo przebywa V”. 

Tu zapisuje się ogólną 

liczbę wszystkich M i K 

oddzielnie, przy których w 

rubryce 9-tej zapisano 

„tutaj”. 

Tu zapisuje się (z rubryki 6-

tej) ogólną liczbę 

wszystkich osób stanów 

niewłościańskich, które w 

rubryce 10-tej oznaczono 

kreską lub „czasowo 

przebywa”.  

Tu zapisuje się ogólną 

liczbę osób (M i K 

oddzielnie), przy których w 

rubryce 9-tej napisano 

„tutaj” i „tutaj w gminie”. 

M K M K M K M K 
1 2 1 2 1 2 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: Bolesław Biały. 

 



ul. Piękna 83 m. 15 

 1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Nazwisko (przydomek) i imię (albo 

imiona, jeśli są) otczestwo (imię ojca). 

Adnotacja o tych, kto okazał się ślepym na 

oba oczy, niemym, głuchoniemym lub nie 

przy zdrowych zmysłach. 

Płeć Jak zapis 

względem 

głowy 

gospodarstwa 

lub swojej 

rodziny 

Wiek: ile lat 

lub m-cy od 

urodzenia 

Stan cywilny: 

kawaler 

żonaty 

wdowiec 

rozwodnik 

Stan: godność 

albo tytuł 

Czy urodzony TUTAJ 

(jeśli nie, to gdzie: 

gub., pow., m.) 

1. Dąbkowski Iwan s. Mateusza M. gospodarz 27 żonaty mieszkaniec 

miasta 

Powiatowe m. Ostrołęka  

Łomż. gub.  

2. Dąbkowska Marianna c. Józefa K. żona 25 mężatka mieszkanka 

miasta 

Łomż. gub. 

Ostrołęcki pow. 

w. Piski 

3. Dąbkowska Jadwiga c. Iwana K. córka 3 m-ce — mieszkanka 

miasta 

tutaj 



cd. ul. Piękna 83 m. 15 

 8 9 10 11 12 13 14 

L

p. 

 

 

 

 

 

 

 

ad

. 

Czy 

TUTAJ 

wpisan

y do 

ksiąg, 

jeśli 

nie, to 

gdzie 

(dla 

osób 

objętyc

h 

spisem) 

Gdzie 

zwykle 

mieszka  

TUTAJ 

jeśli nie, 

to gdzie 

(gubern

ia, 

powiat, 

miasto) 

Zaznacz. o 

nieobecno

ści, 

wyjeździe 

czas., tu 

przebywa

niu 

Wyzna

nie 

religijn

e 

Jęz. 

ojczys

ty 

Wykształcenie ZAJĘCIE, 

RZEMIOSŁO, 

PRZEMYSŁ LUB 

URZĄD 

czy 

umie 

czyt

ać 

Gdzie się 

uczy lub 

uczył albo 

gdzie 

ukończył 

wykształce

nie 

Główne, 

tzn. to, 

które 

dostarcz

a główn. 

środk. 

utrzyma

nia 

3. Poboczn

e lub 

pomocni

cze 

4. Stosune

k do 

służby 

wojsk. 

1. Powiato

we m. 

Ostrołęk

a 

Łomż. 

gub. 

tutaj — rz.-kat.. pol. tak w domu szewc - 

właściciel 
3. — 

4. niższy 

stopie

ń w 

piech

ocie 

rezer

wy 

2. Powiat. 

miasto 

Ostrołęk

a 

tutaj — rz.-kat. pol. tak w domu przy mężu 3. — 

4. — 

3. tutaj tutaj — rz.-kat. pol. — — przy 

rodzicach 
3. — 

4. — 

 

podpis: rachmistrz Bolesław Biały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr arkusza: 9 

871) 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895 roku 

 

Gubernia albo obwód 

    Łomżyńska 

ARKUSZ SPISOWY 

/FORMA W/ 

Powiat albo okręg  

        Łomżyński 

Miasto (osada, miasteczko): Łomża 

Część miasta: Rembelin 

Rewir (cyrkuł): IV 

Miejscowość podmiejska (kolonia, przedmieście, kolonia 

podwiejska): — 

Ulica: Piękna 

Dom Nr 83  

- jeżeli posiadłość nie na numeru, to pisze się nazwisko 

właściciela 

Mieszkanie Nr: 16 

- jeżeli cały dom jest zajęty przez jednego lokatora albo 

samego właściciela, zamiast numeru pisze się „cały 

dom” 

Cyrkuł spisowy Nr: 1. Cyrkuł obrachunkowy: XVIII. 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: 

Z jakiego materiału 

wzniesiony każdy 

budynek 

 

Czym kryty 

 

Ile w nim  

mieszkań 

 

W tym ile  

niezajętych 

Uwaga: ta informacja dotyczy całej 

posiadłości lub domu, wpisuje ją 

właściciel lub jego przedstawiciel i 

tylko na arkuszach-okładkach, do 

których włożono arkusze oddzielnych 

gospodarstw albo mieszkań całego 

domu. Jeżeli cały dom stanowi jedno 

mieszkanie, to powyższą informację 

zamieszcza się na jednej i tej samej 

stronie arkusza-okładki. 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

    

    

    

    

 

Podsumowanie ludności na dzień, w którym spis miał być dokonany: 

 

Całej ludności obecnej 

 

Ludności zamieszkałej 

tutaj na stałe 

W liczbie obecnej ludności 

było osób nienależących 

do stanu włościańskiego 

Zapisanych (do ksiąg) 

tutaj w miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M i K 

oddzielnie), które w rubryce 

10-tej oznaczono kreską, a 

także przy których napisano 

„czasowo przebywa” i 

„czasowo przebywa V”. 

Tu zapisuje się ogólną 

liczbę wszystkich M i K 

oddzielnie, przy których w 

rubryce 9-tej zapisano 

„tutaj”. 

Tu zapisuje się (z rubryki 6-

tej) ogólną liczbę 

wszystkich osób stanów 

niewłościańskich, które w 

rubryce 10-tej oznaczono 

kreską lub „czasowo 

przebywa”.  

Tu zapisuje się ogólną 

liczbę osób (M i K 

oddzielnie), przy których w 

rubryce 9-tej napisano 

„tutaj” i „tutaj w gminie”. 

M K M K M K M K 

— 1 — 1 — — — — 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: Bolesław Biały. 

 



ul. Piękna 83 m. 16 

 1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Nazwisko (przydomek) i imię (albo 

imiona, jeśli są) otczestwo (imię ojca). 

Adnotacja o tych, kto okazał się ślepym na 

oba oczy, niemym, głuchoniemym lub nie 

przy zdrowych zmysłach. 

Płeć Jak zapis 

względem 

głowy 

gospodarstwa 

lub swojej 

rodziny 

Wiek: ile lat 

lub m-cy od 

urodzenia 

Stan cywilny: 

kawaler 

żonaty 

wdowiec 

rozwodnik 

Stan: godność 

albo tytuł 

Czy urodzony TUTAJ 

(jeśli nie, to gdzie: 

gub., pow., m.) 

1. Kruszewska Marianna c. Mikołaja K. gospodyni 43 panna z włościan Łomż. pow. i gub.  

w. Kownaty 

 

 

cd. ul. Piękna 83 m. 16 

 8 9 10 11 12 13 14 

Lp. 

 

 

 

 

 

 

 

ad. 

Czy TUTAJ wpisany 

do ksiąg, jeśli nie, to 

gdzie (dla osób 

objętych spisem) 

Gdzie zwykle 

mieszka  

TUTAJ 

jeśli nie, to gdzie 

(gubernia, powiat, 

miasto) 

Zaznacz. o 

nieobecności, 

wyjeździe czas., tu 

przebywaniu 

Wyznanie 

religijne 

Jęz. 

ojczysty 

Wykształcenie ZAJĘCIE, RZEMIOSŁO, 

PRZEMYSŁ LUB URZĄD 
czy umie 

czytać 

Gdzie się 

uczy lub 

uczył albo 

gdzie 

ukończył 

wykształcenie 

Główne, tzn. 

to, które 

dostarcza 

główn. środk. 

utrzymania 

5. Poboczne lub 

pomocnicze 

6. Stosunek do 

służby wojsk. 

1. w. Kownaty 

gm. Drozdowo 

tutaj — rz.-kat. pol. nie — pracownik 

dniówkowy 
5. — 

6. — 



 


