
   
 

   
 

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Ewa Kamińska  

Przygotowanie: zespół 

 

Łomżyńska Powiatowa Komisja Spisowa1
 

Rejon spisowy powiatu łomżyńskiego 18 sektor obrachunkowy, 1896 r. 

 

Przekazujemy kolejną część tłumaczenia materiałów ze spisu ludności z roku 1896, który 

przeprowadzili urzędnicy gubernialni w mieście Łomży. Zawierają one interesujące informacje 

o ludziach i miejscach, dopełniając i upowszechniając wiedzę na temat ludności miasta i 

zamieszkałych przez nią budynków. 

 

 

BEZPŁATNE                                                   

   № arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto Łomża Ulica Nowogrodzka 

 

 

1 PIERWSZY SPIS OGÓLNY Ludności Rosyjskiego Imperium na zasadzie Najwyżej 

Zatwierdzonego Postanowienia z dnia 5 czerwca 1895 r. Na podstawie źródeł dostępnych w 

zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży. 
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Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № - 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości:  

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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. 

1. drewniany dachówką 6 - 

2. drewniany papą 2 - 

    

    

    

    

 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

które w rubryce 10-

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów    nie-

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 
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ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

19 23 18 23 16 19 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 1 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

2 1 2 1 1 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                     № arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                z dnia 5 czerwca 1895r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto Łomża 

Część miasta - 

Ulica Nowogrodzka 
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Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 2 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

które w rubryce 10-

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów    nie-

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 
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ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

5 3 4 3 4 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 3 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 



   
 

9 

które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

- 7 - 7 - 7 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                    

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 4 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

3 5 3 5 3 5 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                     

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 5 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

3 3 3 3 3 3 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                    

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 6 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

4 2 4 2 4 2 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                    

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 7 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 1 1 1 1 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                  

№ arkusza 8 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Wintera 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 8 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 
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i K oddzielnie), 

które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

liczbę wszystkich 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 1 1 1 - - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                    

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № (449) Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № - 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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. 

1. drewniany blachą 6 - 

2. murowany dachówką 3 - 

3. drewniany dachówką 1 - 

    

    

    

 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

18 27 17 28 13 17 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                    

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 1 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 
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i K oddzielnie), 

które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

liczbę wszystkich 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

3 6 3 7 3 4 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                     

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 2 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 2 1 2 1 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 3 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 
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i K oddzielnie), 

które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

liczbę wszystkich 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

2 3 1 2 1 3 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 4 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

2 2 2 2 2 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 5 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 1 1 1 1 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 6 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 
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i K oddzielnie), 

które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

liczbę wszystkich 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 2 1 2 1 2 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 7 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 1 1 1 1 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 8 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 3 1 3 1 3 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 9 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

1 2 1 2 - - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                      

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 10 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

3 3 3 3 - - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE                                                    

№ arkusza 9 

PIERWSZY SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

z dnia 5 czerwca 1895r. 

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 
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Miasto Łomża 

Część miasta - 

Rewir/cyrkuł IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,   

przedmieście, kolonia podmiejska) -  

 

Ulica Nowogrodzka 

Dom № Czochańskiego 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 11 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy № 1  

Cyrkuł obrachunkowy № XIX 

 

Ile budynków mieszkalnych w obrębie posiadłości: - 

Z jakiego 

materiału każdy 

budynek 

wzniesiono 

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 tutaj, w 

miejscowościach 

podmiejskich i 

włościańskich 

Tu wpisuje się sumę 

wszystkich osób (M 

i K oddzielnie), 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 
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które w rubryce 10-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

osób stanów    nie-

włościańskich, które 

w rubryce 10-ej 

oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

2 2 2 3 2 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje: (podpis nieczytelny) 

 

 


