
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 33                              

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Nadnarwiańska 

Dom № 40 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 - 2 - 2 - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadnarwiańska 40, m. 5  

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

 

2. 

 

Majewski Kazimierz-Julian, s. 

Juliana 

 

Polański Kacper-Aleksander, s. 

Franciszka 

M. 

 

 

M. 

gospodarz 

 

 

lokator  

25  

 

 

30 

kawaler 

 

 

kawaler 

z magnatów 

 

 

mieszkaniec miasta 

Gub. łomżyńska, Pow. kolneński, m. 

Kolno 

 

Gub. suwalska, Pow. suwalski, Gm. 

Bakałarzewo, w. Nowa Wieś  

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

 

 

 

2. 

Gub. łomżyńska, 

Pow. kolneński, 

m. Kolno 

 

 

Gub. suwalska, 

Pow. suwalski, 

tutaj 

 

 

 

 

tutaj 

- 

 

 

 

 

- 

rz.-kat. 

 

 

 

 

rz.-kat. 

pol. 

 

 

 

 

pol. 

tak 

 

 

 

 

tak 

zdał przy gimnazjum 

egzamin na trzecią rangę 

urzędnika 

 

 

zdał egzamin przy 

starszy zastępca 

kierownika 

Kancelarii Urzędu 

Gubernatora 

 

urzędnik kancelarii 

1. - 

2. poborowy 2-ej kategorii 

 

 

 

1. kopiuje dokumenty 

2. poborowy 2-ej kategorii 



Gm. Bakałarzewo, 

w. Zabory (...) 

gimnazjum na pierwszą  

rangę urzędnika 

Łomżyńskiego Sądu 

Okręgowego 

 

 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 33                              

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Nadnarwiańska 

Dom № 40 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadnarwiańska 40, m. 6 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. Kulesza Longin, s. Maksyma M. gospodarz 33 kawaler urzędnik Gub. wołyńska, m. Dubno 

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

- tutaj - prawosł. ros. tak w (...) Seminarium 

Nauczycielskim 

etatowy kontroler 

Łomżyńskiego 

Urzędu Akcyzowego 

1. - 

2. poborowy 1-ej kategorii 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 33                              

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Nadnarwiańska 

Dom № 40 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 - - - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Nadnarwiańska 40, m. 7 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

Zańko Aleksander, s. Iwana M. gospodarz 28 kawaler dzielnicowy włościanin Gub. grodzieńska, Pow. Sleszemien(...), 

w. Łoszniewo  

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

- tutaj - prawosł. ros. tak (...) gimnazjum żandarm wydziału 

powiatowego  

1. - 

2. - 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 33                              

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Nadnarwiańska 

Dom № 40 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 3 1 3 - - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadnarwiańska 40, m. 8 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Pawłowski Franciszek, s. Stanisława 

 

 

Pawłowska Aleksandra, c. 

Stanisława 

 

Pawłowska Wioleta, c. Franciszka 

 

Pawłowska Helena, c. Franciszka 

M. 

 

 

K. 

 

 

K. 

 

K. 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

córka 

 

córka 

30 

 

 

21 

 

 

2 

 

4 m-ce 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

 

- 

 

- 

włościanin  

 

 

włościanka 

 

 

włościanka 

 

włościanka 

Gub. łomżyńska, Pow. kolneński, w. 

Bronaki 

 

Gub. łomżyńska, Pow. kolneński, w. 

Wizna  

 

tutaj 

 

tutaj 

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

 

Gub. łomżyńska, 

Gm. Jedwabne 

 

tutaj 

 

 

- 

 

 

rz.-kat. 

 

 

pol. 

 

 

nie 

 

 

- 

 

 

stróż 

 

 

1. - 

2. poborowy 2-ej kategorii 

 



2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Gub. łomżyńska, 

Gm. Jedwabne 

 

jeszcze nie 

przypisana 

 

jeszcze 

nieprzypisana  

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

- 

 

 

- 

 

 

- 

rz.-kat. 

 

 

rz.-kat. 

 

 

rz.-kat. 

pol. 

 

 

pol. 

 

 

pol. 

nie 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

przy mężu 

 

 

przy ojcu 

 

 

przy ojcu 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 
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SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Nadnarwiańska 

Dom № 40 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 - 1 - 1 - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadnarwiańska 40, m. 9 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

 

2. 

Truskolaski Franciszek, s. Antoniego 

 

 

Babkow Fiodor, s. Iwana 

M. 

 

 

M. 

gospodarz 

 

 

stały ordynans 

30 

 

 

23 

kawaler 

 

 

żonaty 

szlachcic 

 

 

włościanin 

Gub. łomżyńska, Pow. mazowiecki, w. 

Brzózki Stare 

 

Gub. moskiewska, Pow. wierejski, w. 

Brozniewo  

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

 

2. 

 

tutaj 

 

 

Gub. moskiewska, 

(...) 

tutaj 

 

 

na służbie 

wojskowej 

- 

 

 

pobyt 

czasowy 

rz.-kat. 

 

 

prawosł. 

pol. 

 

 

ros. 

tak 

 

 

tak 

szkoła junkrów 

 

 

w wojsku 

porucznik 14-ego 

Ołonieckiego Pułku 

 

szeregowy 14-ego 

Ołonieckiego Pułku 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 
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SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Wiejska 

Dom № 41 

(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 №  XVII 

 

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. murowany i 

drewniany 

dachówką i 

blachą 

8 - 

    

    

    

    

    

 



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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(M i K oddzielnie), 

przy których w 

rubryce 9-ej 

zapisano „tutaj” i 

„tutaj w gminie” 

M K M K M K M K 

8 14 8 12 8 11 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 34                              

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Wiejska 

Dom № 41 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 1 1 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 



Wiejska 41, m. 1 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Waszkiewicz Karol, s. Jana-

Konstantego 

 

Waszkiewicz Karolina, c. Piotra 

 

 

Gwiazdowska Rozalia, c. Franciszka 

M. 

 

 

K. 

 

 

K. 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

służąca 

74 

 

 

54 

 

 

22 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

 

panna 

szlachcic 

 

 

szlachcianka 

 

 

włościanka 

tutaj 

 

 

Gub. łomżyńska, Pow. mazowiecki, w. 

Wojny Pogorzele  

 

Gub. łomżyńska, Pow. kolneński, w. 

Orlikowo 

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

 

2. 

- 

 

 

- 

tutaj 

 

 

tutaj 

- 

 

 

- 

.rz.-kat. 

 

 

rz.-kat. 

pol. 

 

 

pol. 

tak 

 

 

tak 

w domu 

 

 

prywatny nauczyciel 

kapitan-emeryt 

 

 

przy mężu 

1. - 

2. - 

 

1. -   



 

 

3. 

 

 

 

Pow. kolneński, 

Gm. Jedwabne 

 

 

Pow. kolneński, 

w. Orlikowo 

 

 

pobyt 

czasowy 

 

 

rz.-kat. 

 

 

pol. 

 

 

tak, po 

polsku 

 

 

w domu 

 

 

pokojówka 

 

2. - 

 

1. - 

2. - 
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SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Wiejska 

Dom № 41 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 6 1 6 1 5 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiejska 41, m. 2 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

Prynieszcznikow Iwan, s. Stiepana 

(Stefana) 

 

Prynieszcznikow Rozalia, c. Józefa 

 

 

Spirydonowa Lidia, c. Aleksandra 

 

Spirydonowa Larysa, c. Aleksandra  

 

Soirydonowa Marta, c. Aleksandra 

 

Grodzka Agnieszka, c. Jana 

 

Witkowska Zofia, c. Antoniego 

M. 

 

 

K. 

 

 

K. 

 

K. 

 

K. 

 

K. 

 

K. 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

wnuczka 

 

wnuczka 

 

wnuczka 

 

służąca 

 

służąca 

71 

 

 

60 

 

 

15 

 

13 

 

11 

 

25 

 

25 

żonaty 

 

 

mężatka 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

panna  

 

panna 

szlachcic dziedziczny 

 

 

szlachcianka dziedziczna 

 

 

szlachcianka dziedziczna 

 

szlachcianka dziedziczna 

 

szlachcianka dziedziczna 

 

mieszkanka miasta 

 

włościanka 

w Moskwie 

 

 

Gub. grodzieńska, Pow. (...), w. 

Szpanowice 

 

tutaj 

 

tutaj 

 

tutaj 

 

tutaj 

 

Gub. łomżyńska, Pow. kolneński, Gm. 

Jedwabne, w. Kajmy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

tutaj 

 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. kolneński, 

Gm. Jedwabne, w. 

Kajmy 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

prawosł. 

 

 

rz.-kat. 

 

 

prawosł. 

 

 

prawosł. 

 

 

prawosł. 

 

 

rz.-kat. 

 

 

rz.-kat. 

ros. 

 

 

ros. 

 

 

ros. 

 

 

ros. 

 

 

ros. 

 

 

pol. 

 

 

pol. 

tak 

 

 

tak 

 

 

tak 

 

 

tak 

 

 

tak 

 

 

nie 

 

 

tak, po 

polsku 

w domu 

 

 

w nowoaleksandrowskim 

gimnazjum 

 

w 7-ej klasie gimnazjum 

żeńskiego 

 

w 4-ej klasie gimnazjum 

żeńskiego 

 

w 2-ej klasie gimnazjum 

żeńskiego 

 

- 

 

 

w domu 

emerytura 

pułkownika rezerwy 

 

przy mężu 

 

 

przy dziadku 

 

 

przy dziadku 

 

 

przy dziadku 

 

 

kucharka 

 

 

pokojówka 

1. - 

2. -  

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 34                              

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1897r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta   

Rewir/cyrkuł  IV Rembeliński 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska)  -  

 

Ulica  Wiejska 

Dom № 41 

(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 №  XVII 

 

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-

ej ozn. kreską, a 

także przy których 

napisano „czasowo 

przebywa” i 

„czasowo przebywa 

u” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę M i K 

oddzielnie, przy 

których w rubryce 9-

ej zapisano „tutaj” 

Tu zapisuje się (z 

rubryki 6-ej) ogólną 

liczbę wszystkich 

osób stanów        

nie-włościańskich, 

które w rubryce 10-

ej oznaczono kreską 

lub „czasowo 

przebywa” 

Tu zapisuje się 

ogólną liczbę osób 

(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 - 2 - 2 - - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiejska 41, m. 3 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Lp. Nazwisko (przydomek), Imię (albo 

imiona jeśli są), otczestwo (imię 

ojca). Adnotacje 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/ro

zwodnik 

Stan, godność lub tytuł Czy urodzony tutaj, jeśli nie to gdzie? 

(gub., pow., m.) 

1. 

 

 

2. 

Sokołowski Edward, s. Leopolda 

 

 

Bułatow Feliks, s. Jana 

M. 

 

 

M. 

gospodarz 

 

 

lokator 

30 

 

 

60 

kawaler 

 

 

żonaty 

szlachcic 

 

 

szlachcic 

Gub. grodzieńska, Pow. (...), Gm, 

Ceranowice, w. Cerotwiejki 

 

Gub. płocka, Gm. Tarnogrodsk 

 

 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Lp. 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 

Język 

ojczysty 

Wykształcenie Zajęcie, rzemiosło, przemysł lub 

urząd 

Czy 

umie 

czytać? 

Gdzie się uczy lub uczył albo 

gdzie ukończył 

wykształcenie? 

Główne, tzn. to, które 

dostarcza główne 

środki utrzymania  

1. Poboczne lub pomocnicze 

 

2. Stosunek do służby 

wojskowej 

1. 

 

 

2, 

 

(...) 

 

 

tutaj 

tutaj 

 

 

tutaj 

pobyt 

czasowy 

 

- 

rz.-kat. 

 

 

rz.-kat. 

pol. 

 

 

pol. 

tak 

 

 

tak 

6 klas gimnazjum 

 

 

w domu 

dochody z domu 

 

 

(...) kancelista 

Powiatowego Urzędu 

Skarbowego 

1. - 

2. poborowy 2-ej kategorii 

 

1. - 

2. - 

 

 


