
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(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 №  I 

 

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 2 1 2 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stary Rynek, Dom nr 4, 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. 

 

Ołówkowicz Osiej, s. Juszki 

 

 

Ołówkowicz Chaja-Tridla,  

c. Mejera 

 

Ołówkowicz Szejna, c. Herszka 

 

M. 

 

 

K. 

 

 

K. 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

matka 

48 

 

 

48 

 

 

77 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

 

wdowa 

mieszkaniec miasta 

 

 

mieszkanka miasta 

 

 

mieszkanka miasta 

 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Drozdowo, w. Piątnica 

 

Gub. łomżyńska, m. Kolno 

 

 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Śniadowo, w. Ratowo 

 

 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 

 

 

tutaj 

 

 

- 

 

 

jud. 

 

 

hebr. 

 

 

tak, po 

polsku 

 

w domu 

 

 

krawiec, właściciel 

pracowni 

 

1. - 

2. - 

 



2. 

 

 

3. 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

- 

 

 

- 

 

jud. 

 

 

jud. 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

nie 

 

 

nie 

- 

 

 

-  

przy mężu, 

gospodyni domowa 

 

przy synu 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(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 №  I 

 

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 2 2 2 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 



Stary Rynek, Dom nr 4, 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. 

 

 

3. 

 

4. 

Jeleń Symeon, s. Abrama 

 

 

Jeleń Leja, c. Jośka 

 

 

Jeleń Lejba, c. Symeona  

 

Jeleń Sara, c. Symeona  

M. 

 

 

K. 

 

 

M. 

 

K. 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

syn 

 

córka 

52 

 

 

47 

 

 

12 

 

9 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

 

- 

 

- 

mieszkaniec miasta 

 

 

mieszkanka miasta 

 

 

mieszkaniec miasta 

 

mieszkanka miasta 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński,  

Gm. Szczepankowo, w. Uśnik  

 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński,  

w. Śniadowo 

 

Gub. kazańska, m. Kazań 

 

Gub. kazańska, m. Kazań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

jeszcze nie 

przypisany 

 

jeszcze nie 

przypisana  

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

jud. 

 

 

jud. 

 

 

jud. 

 

 

jud. 

 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

tak 

 

 

nie 

 

 

tak 

 

 

tak 

 

na służbie w wojsku 

 

 

- 

 

 

w żydowskiej miejskiej 

szkole początkowej 

 

w żydowskiej miejskiej 

szkole początkowej 

naprawa starych 

kaloszy 

 

przy mężu, 

gospodyni domowa 

 

przy ojcu, uczeń 

lekarza 

 

przy ojcu 

 

1. cyrulik (golibroda) 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(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 №  I 

 

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 2 2 2 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 



Stary Rynek, Dom nr 4, m. 10 

 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. 

 

Karwowski Piotr, s. Jana 

 

 

Karwowska Aleksandra,  

c. Aleksandra 

 

Karwowska Marianna, c. Piotra 

 

 

Karwowski Franciszek, s. Piotra 

 

M. 

 

 

K. 

 

 

K. 

 

 

M. 

 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

córka 

 

 

syn 

 

38 

 

 

32 

 

 

6 

 

 

4 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

 

- 

 

 

- 

 

szlachcic 

 

 

szlachcianka 

 

 

szlachcianka 

 

 

szlachcic 

 

Gub. łomżyńska, Pow. szczuczyński, 

Gm. Bełda, w. Kołaki 

 

Gub. łomżyńska, Pow. kolneński, Gm. 

Jedwabno, w. Duże Kucze  

 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Kupiski, w. Stara Łomża 

 

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. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

tutaj 

 

 

 

tutaj 

 

 

 

tutaj 

 

 

 

tutaj 

  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

rz.-kat 

 

 

 

rz.-kat. 

 

 

 

rz-kat. 

 

 

 

rz.-kat. 

 

 

pol. 

 

 

 

pol. 

 

 

 

pol. 

 

 

 

pol. 

nie 

 

 

 

nie 

 

 

 

nie 

 

 

 

nie 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

stróż 

 

 

 

przy mężu, 

gospodyni domowa 

 

 

przy ojcu 

 

 

 

przy ojcu 

 

1. stróż nocny w łomżyńskim 

areszcie 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

 

1. - 

2. - 

 

 

1. - 

2. - 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(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 №  I 

 

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) 



Stary Rynek, Dom nr 4, m. 11 

 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. 

 

Bocianowska Anna, c. Grzegorza K. gospodyni 61 wdowa włościanka Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Wizna 

 

 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, 

Pow. kolneński, 

Gm. Radziłów 

tutaj 

 

- 

 

rz-kat.  pol. 

 

nie 

 

- praca dniówkowa 1. - 

2. - 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 12 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy №  1  

Cyrkuł obrachunkowy №  I 

 

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 2 1 2 1 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 



Stary Rynek, Dom nr 4, m. 12 

 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. 

Karwowski Antoni, s. Jana 

 

 

Karwowska Marianna, c. Michała 

 

 

Karwowski Franciszek, s. Antoniego 

M. 

 

 

K. 

 

 

M. 

gospodarz 

 

 

żona 

 

 

syn 

29 

 

 

22 

 

 

1 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

 

- 

szlachcic 

 

 

szlachcianka 

 

 

szlachcic 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Bełda, w. Kołaki 

 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Wina, w. Bożejewo  

 

Gub. łomżyńska, Pow. łomżyński, Gm. 

Szczepankowo, w. Uśnik    

 

 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, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

tutaj 

 

 

- 

 

 

rz.-kat. 

 

 

pol. 

 

 

tak 

 

 

w łomżyńskiej szkole 

początkowej 

 

robotnik 

niewykwalifikowany 

 

1. - 

2. rezerwowy niższej rangi  

 



2. 

 

 

 

3. 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

 

Gub. łomżyńska, 

Pow. łomżyński, 

Gm. Drozdowo 

tutaj 

 

 

 

tutaj 

- 

 

 

 

- 

 

rz.-kat. 

 

 

 

rz.-kat. 

pol. 

 

 

 

pol. 

nie 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

przy mężu, 

gospodyni domowa 

 

 

przy ojcu 

 

1. praca na dniówkę 

2. - 

 

 

1. - 

2. - 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 13 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy №  1  

Cyrkuł obrachunkowy №  I 

 

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) 



Stary Rynek, Dom nr 4, m. 13 

 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. 

 

Tołkaczew Anton, s. Iwana M. 

 

gospodarz 

 

25 kawaler włościanin Gub. moskiewska, Pow. (...), Gm. 

Siełożlinsk, w. Siełożlinsk 

 

 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. moskiewska, 

Gm. Siełożlinsk, 

w. Siełożlinsk 

tutaj 

 

 

- 

 

prawosł. ros. 

 

 

tak 

 

samouk 

 

 

snycerz, właściciel 

pracowni 

 

1. - 

2. w rezerwie 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 3                         

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  Stary Rynek  

Dom № 4 

(jeśli posiadłość nie ma №, to pisze się nazwisko 

właściciela) 

Mieszkanie № 14 

(jeżeli cały dom jest zajęty przed jednego lokatora, 

albo samego właściciela zamiast numeru pisze się 

„cały dom”.) 

Cyrkuł spisowy №  1  

Cyrkuł obrachunkowy №  I 

 

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) 



Stary Rynek, Dom nr 4, m. 14 

 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. 

 

Szylewer Mejer, s. Mojsieja  M. 

 

gospodarz 

 

27 kawaler mieszczanin Gub. kowieńska, Pow. wiłkomierski, m. 

Onikiezy  

 

 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. kowieńska, 

Pow. 

wiłkomierski,  

m. Onikiezy 

tutaj 

 

 

- 

 

jud. hebr. 

 

 

tak 

 

samouk 

 

 

tokarz właściciel 

 

1. - 

2. w rezerwie 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 4                        

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  róg Starego Rynku i ul. 

Senatorskiej  

Dom № 5 

(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 №  I 

 

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 dachówką 8 - 

2. murowany dachówką 5 - 

3. murowany dachówką 3 - 

4. murowany blachą 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), 

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 

44 50 37 79 39 71 - 1 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPŁATNE                                                                                                         № arkusza 4                        

 

SPIS OGÓLNY 

Ludności Rosyjskiego Imperium 

na zasadzie Najwyżej Zatwierdzonego Postanowienia 

                                z  1896r.  

 

Gubernia albo obwód 

Łomżyńska 

Arkusz spisowy 

Forma /w/ 

Powiat lub okręg 

Łomżyński 

 

Miasto  Łomża 

Część miasta -  

Rewir/cyrkuł  I bazarowy 

Miejscowość podmiejska (kolonia,    

przedmieście, kolonia podmiejska) - 

 

Ulica  róg Starego Rynku i ul. 

Senatorskiej  

Dom № 5 

(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 №  I 

 

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 1 3 - - 

 

Podpis osoby zbierającej informacje:  

(podpis nieczytelny) 



Róg Starego Rynku i ul. Senatorskiej nr 5, 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. 

 

 

4. 

 

Grinszpan Lejma, c. Szmula  

 

 

Grinszpan Chaja, c. Ajzyka 

 

Grinszpan Basiewa, c. Lejmy 

 

 

Grinszpan Guta, c. Lejmy 

M. 

 

 

K. 

 

K. 

 

 

K. 

 

gospodarz 

 

 

żona 

 

córka 

 

 

córka 

 

56 

 

 

50 

 

18 

 

 

16 

żonaty 

 

 

zamężna 

 

panna 

 

 

panna 

mieszczanin 

 

 

mieszanka 

 

mieszczanka 

 

 

mieszczanka 

Gub. grodzieńska, Pow. białostocki, m. 

Knyszyn 

 

m. Łomża 

 

Gub. grodzieńska, Pow. białostocki, m. 

Knyszyn 

 

Gub. grodzieńska, Pow. białostocki, m. 

Knyszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

 

Gub. grodzieńska, 

Pow. białostocki 

 

Gub. grodzieńska, 

Pow. białostocki 

 

Gub. grodzieńska, 

Pow. białostocki 

 

Gub. grodzieńska, 

Pow. białostocki 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

 

tutaj 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

jud. 

 

 

jud. 

 

 

jud. 

 

 

jud. 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

 

hebr. 

 

tak 

 

 

tak, po 

polsku 

 

tak 

 

 

tak 

 

w domu 

 

 

w szkole początkowej 

 

 

w domu 

 

 

w domu 

 

swat żydowski 

 

 

właścicielka sklepu 

mlecznego 

 

przy ojcu, praca w 

sklepie 

 

przy ojcu 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 

1. - 

2. - 

 


