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Wszystkie reprodukcje kart spisowych z 1900 r. zamieszczone w tej prezentacji pochodz z
zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie.

W 1900 r. spis zostaø przeprowadzony na podstawie ustawy z 29 marca 1869 r. i reskryptu
ministra spraw wewn trznych z 1900 r., w którym przedstawiono kwestionariusz nieco
szerszy ni podczas poprzedniego spisu. Wygl d formularza zmieniø si tak e nieznacznie.
Oficjalne wyniki spisu z 1900 r. zostaøy opublikowanie jako tomy LXIII, LXIV, LXV i LXVI
Östereichische Statistik (Alte Folge), wydawnictwa Centralnej Komisji Statystycznej (K.K.
Statistische Zentrallkomission), powoøanej w Austrii ustaw z 31 stycznia 1863 r. (Bar, Franaszek,
1981).

Nie zmieniono zasad przeprowadzania spisów w miastach (gminach) maj cych wøasne
statuty. W Galicji dotyczyøo to Lwowa i Krakowa, na l sku Austriackim – Opawy, Bielska i
Frydka. Formularz spisowy obowi zuj cy w Opawie, Bielsku i Frydku przygotowany byø w
j zyku niemieckim i czeskim, w Krakowie i Lwowie – po polsku i rusku. Obowi zek
wypeønienia go spoczywaø na utrzymuj cym gospodarstwo domowe. Formularze zostaøy
zatytuøowane Karta oznajmienia dla obliczenia ludno ci i najwa niejszych zwierz t
u ytkowych domowych podøug stanu z dnia 31. grudnia 1900 (Dla miejscowo ci,
w których bada si stosunki mieszka ). Ponad tytuøem znalazøy si dane adresowe
mieszkania, obejmuj ce nazwy kraju monarchii, powiatu politycznego, gminy, osady,
ulicy lub placu, a tak e numery domu i mieszkania. Poni ej tytuøu umieszczono
informacj , e „kolumny niniejszej karty oznajmienia wypeønia nale y ci le podøug
przepisów doø czonej instrukcyi” i okre lono termin zwrotu wypeønionych kart.
Przypomniano tak e, w brzmieniu identycznym jak w formularzu wcze niej, jakie kary
gro za odmow poddania si spisowi lub udzielenie faøszywych informacji: „Kto si
uchyla od spisu, albo czyni nieprawdziwe oznajmienie, albo w jakimkolwiek innym
wzgl dzie nie czyni zado obowi zkowi ci cemu na nim w my l przepisu o wykonaniu
spisu ludno ci, karany b dzie grzywnami a do 40 K lub w razie niemo no ci zapøacenia,
aresztem a do 4 dni”.
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Zasadnicza cz
formularza znajdowaøa si na drugiej, wewn trznej stronie karty
i – podobnie jak w przypadku poprzednich spisów – miaøa form tabeli.
Kwestionariusz w 1900 r. byø obszerniejszy, ni w 1890 r., kiedy to tabela skøadaøa
si z dwudziestu dziewi ciu kolumn; tym razem byøo ich trzydzie ci jeden.
Dodatkowo w gøówce ka dej kolumny podawano odpowiedni dla danego
zagadnienia ust p instrukcji spisowej, z którym nale aøo si zapozna w celu
prawidøowego wpisania danych.
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Nieco inaczej wygl daøa karta spisowa przewidziana dla mieszka ców miejscowo ci nie
posiadaj cych wøasnego statutu.
W tym przypadku mamy kart oznajmienia dla Podgórza (skan zaczerpni ty z zasobów
ANK), która ró niøa si od tej przewidzianej dla Krakowa tym, e: 1. byøa przygotowana w
j zyku polskim i niemieckim, 2. wypeøniaø j rachmistrz spisowy, nie za gøowa domu, 3.
nie wymagano podania informacji na temat mieszkania, 4. dane dotycz ce zwierz t
gospodarskich znajdowaøy si na drugiej stronie karty, poni ej informacji o
mieszka cach.
Zasadnicza cz
formularza, zatytuøowana Arkusz spisowy do obliczenia ludno ci i
najwa niejszych zwierz t u ytkowych domowych podøug stanu z dnia 31. Grudnia 1900.
znajdowaøa si na pierwszej stronie i mogøa by – w razie potrzeby – kontynuowana na
stronie drugiej. Sama tabela nie ró niøa si od tej, która byøa przygotowana dla
mieszka ców miast z wøasnym statutem.
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Na stronie drugiej formularza znajdowaøa si – w dolnej cz ci po lewej stronie karty –
tabela przeznaczona na spis zwierz t u ytkowych domowych i ich posiadaczy, w której
oczekiwano podania tych samych informacji, co w przypadku kart oznajmienia w
miastach o wøasnym statucie, tyle e w ukøadzie poziomym, a nie pionowym, za w
dolnej cz ci po prawej stronie karty – tabela przeznaczona na spis zakøadów
przemysøowych, w których zarobkowali lokatorzy danego mieszkania.
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