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Wyniki spisu z roku 1890 r. zostaøy opracowane i opublikowane przez utworzon na
podstawie ustawy z 31 stycznia 1863 r. Centraln Komisj Statystyczn (k.k.
Statistischen Central-Commission). W 1892 r. ukazaø si tom XXXII Oesterreichische
Statistik, skøadaj cy si z pi ciu zeszytów, w 1894 r. – XXXIII. Band, zøo ony z trzynastu
zeszytów.
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XXXII. Band, 1. Heft.
Die Ergebnisse der Volkszählung
vom 31. December 1890 in den im
Reichsrathe Vertretenen
Königreichen und Ländern.
1. Heft. Die summarischen
Ergebnisse der Volkszählung.
(Tom XXXII, 1. zeszyt
Wyniki powszechnego spisu ludno ci
królestw i krajów reprezentowanych
w Radzie Pa stwa
z 31 grudnia 1890 r.
1. zeszyt. Podsumowanie wyników
powszechnego spisu ludno ci)
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Pierwszy zeszyt tomu XXXII po wi cony zostaø omówieniu sumarycznych wyników
spisu ludno ci (Oesterreichische Statistik, XXXII. Band, 1. Heft, Die Ergebnisse der
Volkszählung vom 31. December 1890 in den im Reichsrathe Vertretenen Königreichen
und Ländern, Wien 1892). W zeszycie tym, na stronach oznaczonych cyframi
rzymskimi zamieszczono przedmow (Vorvort) i dane procentowe (Verhältnisszahlen),
a nast pnie – na stronach numerowanych cyframi arabskimi – cztery tabele
przedstawiaj ce zagadnienia dotycz ce mieszka ców wszystkich krajów monarchii.
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Tabela I.
(tom XXXII, z. 1.)

Tabela II.
(tom XXXII, z. 1.)
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W tabeli I. Ortsgemeinden, Gutsgebiete, Ortschaften, Häuser, Wohnparteien,
Bevölkerung (Civi und Militär) nach Geschlecht und Anwesenheit, na stronach 30–31
znajduj si informacje na temat ludno ci l ska Austriackiego, za na stronach 31–39
– dane dotycz ce Galicji. Podano tu liczb domów (z podziaøem na zamieszkane i
niezamieszkane) oraz liczb mieszka . Przedstawiono równie liczb ludno ci obecnej
w chwili spisu z podziaøem na pøe .
W tabeli II. Bevölkerung nach Religion, Bildungsgrad und Gebrechen, na stronach
105–106 – l sk austriacki i 106–125 – Galicja, przedstawiono dane dotycz ce
ludno ci obecnej z podziaøem na 16 wyzna religijnych i grup bezwyznaniowych.
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Tabela III. (tom XXXII, z. 1.)

Tabela IV. A. (tom XXXII, z. 1.)

Tabela IV. B. (tom XXXII, z. 1.)
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W tabeli III. In dem im Reichsrathe vertretenen Ländergebiete zuständige Bevölkerung
nach der Umgangssprache, na stronach: 162 – l sk austriacki i 163–171 – Galicja,
zamieszczono informacje o ludno ci obecnej podzielonej wedøug j zyka potocznego
(towarzyskiego).
W tabeli IV. Bevölkerung nach dem Familienstande und Alter, na stronie 177
przedstawiono w tabeli liczb ludno ci obecnej w chwili spisu w ka dym z krajów
przedlitawskiej cz ci Monarchii z podziaøem na poszczególne grupy stanu cywilnego
oraz pøci, na stronach kolejnych natomiast – liczby ludno ci obecnej wedøug grup
wiekowych, najpierw m czyzn (s. 178–181), potem kobiet (s. 182–185).
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XXXII. Band, 2. Heft.
Die Ergebnisse der Volkszählung
vom 31. December 1890 in den im
Reichsrathe Vertretenen
Königreichen und Ländern.
2. Heft. Die Bevölkerung nach
Heimatsberechtigung und
Gebürtigkeit.
(Tom XXXII, 2. zeszyt
Wyniki powszechnego spisu ludno ci
królestw i krajów reprezentowanych
w Radzie Pa stwa
z 31 grudnia 1890 r.
2. zeszyt. Ludno wedøug
przynale no ci i miejsca urodzenia)
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W drugim zeszycie tomu XXXII przedstawiono wyniki spisu ludno ci wedøug prawa
przynale no ci i miejsca urodzenia.
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Tabela I.
(tom XXXII, z. 2.)

Tab. I a

Tab. I b

Tab. I c

7

Tabela I. Anwesende und abwesende heimatsberechtigte Bevölkerung (Obecna i nieobecna ludno
przynale na) podzielona zostaøa na trzy podpunkty:
a) Anwesend in den nebenbezeichneten Städten mit eigenem Statut, Bezirkshauptmannschaften und
Ländern und heimatsberechtigt (Obecni w ni ej wymienionych miastach z wøasnymi statutami,
powiatach politycznych i krajach wedøug prawnej przynale no ci). l sk austriacki – s. 18–19,
Galicja – s. 18–19 i 22–23.
b) Heimatsberechtigt in den nebenbezeichneten Städten mit eigenem Statut,
Bezirkshauptmannschaften und Ländern und anwesend (Przynale ni do ni ej wymienionych miast
z wøasnymi statutami, powiatów politycznych i krajów a obecni). l sk austriacki – s. 20–21, Galicja
– s. 20–21 i 24–25.
c) Von je 1000 Personen der in den nebenbezeichneten Städten mit eigenem Statute,
Bezirkshauptmannschaften und Ländern (Na ka de 1000 osób w miastach posiadaj cych wøasne
statuty, powiatach politycznych i krajach). l sk austriacki – s. 20–21, Galicja – s. 20–21 i 24–25.
W tabeli I a) uwzgl dniono nast puj ce kategorie ludno ci obecnej: przynale na do gminy, w której
przebywa w chwili spisu (kolumny oznaczone numerami 3 – m czy ni, 4 – kobiety i 5 – razem),
przynale na do powiatu, cho nie do gminy, w której mieszka (kolumny 6–8), maj ca prawo
przynale no ci: ogóøem w powiecie zamieszkania (kol. 9–11), w innych powiatach tego samego kraju
monarchii (kol. 12–14), ogóøem w powiatach tego kraju monarchii, w którym mieszka (kol. 15–17),
w innych ni zamieszkiwany krajach monarchii (kol. 18–20), w caøej monarchii (kol. 21–23), w innych
pa stwach (kol. 24–26) oraz suma wszystkich obecnych niezale nie od przynale no ci (kol. 27–29).
W tabeli I b) przedstawiono, ile osób posiadaj cych prawo przynale no ci do danego miejsca
przebywaøo w chwili spisu w innych powiatach tego samego kraju monarchii (kol. 33–35), w innych
krajach monarchii (kol. 36–38), na innych obszarach poddanych wøadzy Rady Pa stwa bez okre lenia
powiatu (kol. 39–41), ogóøem w kraju ojczystym (kol. 42–44), ogóøem w królestwach i krajach
poddanych wøadzy Rady Pa stwa (kol. 45–47).
Ostatnie siedem kolumn (tabela I c) po wi cono na przedstawienie, ile – na ka dy 1000 osób obecnych
w danym miejscu – posiada prawo przynale no ci: kol. 48 – w tej samej gminie, kol. 49 – w tym samym
powiecie, kol. 50 – w tym samym kraju monarchii, kol. 51 – za granic , a ilu spo ród przynale nych do
danego miejsca przebywa: kol. 52 – w gminie do której przynale y, kol. 53 – w powiecie do którego
przynale y, kol. 54 – w kraju monarchii, w którym ma prawo swojszczyzny.
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Tabela II.
(tom XXXII, z. 2.)

Tab. II a

Tab. II b

Tab. II c
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Tabela II. Anwesende und abwesende Geburtsbevölkerung (Obecna i nieobecna ludno urodzona),
podobnie jak tab. I, skøada si z trzech cz ci:
a) Anwesend in den nebenbezeichneten Städten mit eigenem Statut, Bezirkshauptmannschaften und
Ländern und geboren (Obecni w ni ej wymienionych miastach z wøasnymi statutami, powiatach
politycznych i krajach wedøug urodzenia). l sk austriacki – s. 48–49, Galicja – s. 48–49 i 52–53.
b) Geboren in den nebenbezeichneten Städten mit eigenem Statut, Bezirkshauptmannschaften und
Ländern und anwesend (Urodzeni w ni ej wymienionych miastach z wøasnymi statutami,
powiatach politycznych i krajach a obecni). l sk austriacki – s. 50–51, Galicja – s. 50–51 i 54–55.
c) Von je 1000 Personen der in den nebenbezeichneten Städten mit eigenem Statute,
Bezirkshauptmannschaften und Ländern (Na ka de 1000 osób w miastach posiadaj cych wøasne
statuty, powiatach politycznych i krajach). l sk austriacki – s. 50–51, Galicja – s. 50–51 i 54–55.
W tabeli II a) uwzgl dniono nast puj ce kategorie ludno ci obecnej: urodzona w gminie, w której
przebywa w chwili spisu (kolumny oznaczone numerami 3 – m czy ni, 4 – kobiety i 5 – razem),
urodzona w powiecie, cho nie w gminie, w której mieszka (kolumny 6–8), urodzona: ogóøem w
powiecie zamieszkania (kol. 9–11), w innych powiatach tego samego kraju monarchii (kol. 12–14),
ogóøem w powiatach tego kraju monarchii, w którym mieszka (kol. 15–17), w innych ni zamieszkiwany
krajach monarchii (kol. 18–20), w caøej monarchii (kol. 21–23), w innych pa stwach (kol. 24–26) oraz
suma wszystkich obecnych niezale nie od miejsca urodzenia (kol. 27–29).
W tabeli II b) przedstawiono, ile osób urodzonych w danym miejscu przebywaøo w chwili spisu w
innych powiatach tego samego kraju monarchii (kol. 33–35), w innych krajach monarchii (kol. 36–38),
na innych obszarach poddanych wøadzy Rady Pa stwa bez okre lenia powiatu (kol. 39–41), ogóøem w
kraju ojczystym (kol. 42–44), ogóøem w królestwach i krajach poddanych wøadzy Rady Pa stwa (kol.
45–47).
Ostatnie siedem kolumn (tabela II c) po wi cono na przedstawienie, ile – na ka dy 1000 osób
obecnych w danym miejscu – urodziøo si : kol. 48 – w tej samej gminie, kol. 49 – w tym samym
powiecie, kol. 50 – w tym samym kraju monarchii, kol. 51 – za granic oraz ilu spo ród urodzonych
tutaj przebywa: kol. 52 – w gminie urodzenia, kol. 53 – w powiecie urodzenia, kol. 54 – w kraju
monarchii, w którym si urodzili.
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Tabela III.
(tom XXXII, z. 2.)

Tabela IV.
(tom XXXII, z. 2.)
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Tabela III. Die ortsanwesende Bevölkerung der Grossstädte nach Heimatsberechtigung
und Gebürtigkeit (Mieszkaj cy w du ych miastach wedøug przynale no ci i miejsca
urodzenia).
Zestawiono tu ludno obecn w jednym z siedmiu najwi kszych miast monarchii:
Wiedniu, Grazu, Trie cie, Pradze, Brnie, Lwowie i Krakowie, przynale n (kol. 3–9),
b d te urodzon (kol. 10–16) w poszczególnych miastach o wøasnym statucie lub
stolicach powiatowych.
Tabela IV. Die rechtliche und die Geburtsbevölkerung der Grossstädte nach dem
Aufenthalte (Liczba osób mieszkaj cych w du ych miastach wedøug prawo
przynale no ci oraz urodzenia).
W tej tabeli znale mo na liczby ludno ci mieszkaj cej w poszczególnych jednostkach
administracyjnych monarchii, a przynale cej lub urodzonej w jednym z siedmiu
wymienionych wcze niej miast.
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XXXII. Band, 3. Heft.
Die Ergebnisse der Volkszählung vom 31.
December 1890 in den im Reichsrathe
Vertretenen Königreichen und Ländern.
3. Heft. Die Bevölkerung nach
Grössenkategorien der Ortschaften, Stellung
zum Wohnungsinhaber, Geschlecht, Alter und
Familienstand, Confession, Umgangssprache,
Bildungsgrad, Gebrechen.
(Tom XXXII, 3. zeszyt
Wyniki powszechnego spisu ludno ci królestw
i krajów reprezentowanych w Radzie Pa stwa
z 31 grudnia 1890 r.
3. zeszyt. Populacja wedøug kategorii wielko ci
miejscowo ci, pozycji wobec wøa ciciela
mieszkania, pøci, wieku i stanu cywilnego,
wyznania, j zyka potocznego, poziomu
wyksztaøcenia, niepeønosprawno ci.)
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Trzeci zeszyt tomu XXXII po wi cono omówieniu wyników spisu wedøug powiatów, z
uwzgl dnieniem pøci, wieku, stanu cywilnego, wyznania, j zyka towarzyskiego, wyksztaøcenia
i uøomno ci. Cz
tych danych jest powtórzeniem liczb zamieszczonych w zeszycie
pierwszym tego tomu, ale cz
stanowi nowe informacje.
na stronie 75 odnotowana zostaøa ludno Krakowa z podziaøem na pøe i stan cywilny (wolni,
onaci/m atki, owdowiali i rozwiedzeni lub separowani), ale niestety bez podziaøu wedøug
wieku. Na stronach 86 i 87 natomiast znale mo na ludno miasta pogrupowan w
kategorie wiekowe wedle ró nych klasyfikacji. Po pierwsze, wedle mo liwo ci udziaøu w
rynku pracy (z podziaøem na pøe ): jeszcze niezdolni do pracy zarobkowej (w wieku do 14 lat
wø cznie, urodzeni w latach 1876–1890), zdolni do pracy (w wieku od 15 do 60 lat, urodzeni
w latach 1830–1875) oraz ju niezdolni do pracy (w wieku powy ej 60 lat, urodzeni przed
1830 r.). Po drugie, wyodr bnion kategori ludno ci obj tej obowi zkiem szkolnym, w
wieku od 6 do 13 lat, czyli urodzonych w latach 1884–1877, tak e z podziaøem na pøe . Po
trzecie, m czyzn i kobiety maj cych zdolno prawn do zawierania zwi zków maø e skich,
czyli w wieku powy ej 14 lat (urodzonych przed 1877 r.). Po czwarte, osoby peønoletnie,
powy ej 24 lat, urodzone przed 1867 r., z podziaøem na pøe . Po pi te, kobiety w wieku
pøodnym, w wieku 14–45 lat (urodzone w latach 1876–1845), chocia nigdzie wprost nie
podano, i chodzi wyø cznie o kobiety. Po szóste, m czyzn (cho tego te nie okre lono
wprost) obj tych obowi zkiem poboru, maj cych lat 21 (urodzonych w 1869 r.), 22 (z 1868 r.)
i 23 (z 1867 r.) oraz w sumie w wieku 21–23 lata, czyli urodzonych w latach 1867–1869. I po
siódme, zapewne tak e tylko m czyzn zobowi zanych do søu by w razie ogøoszenia
mobilizacji, z podziaøem na dwie grupy wiekowe: 19–37 lat (urodzeni w latach 1871–1853) i
38–42 lata (urodzeni w latach 1852–1848) oraz w sumie w wieku 19–42, czyli urodzeni w
latach 1871–1848.
Oesterreichische Statistik, XXXII. Band, 3. Heft, Die Bevölkerung nach Grössenkategorien der
Ortschaften, Stwllung zum Wohnuingsinhaber, Geschlecht, Alter und Familienstand,
Confession, Umgangssprache, Bildungsgrad, Gebrechen, Wien 1893.
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Tabela I
(tom XXXII, z. 3.)

Tabela II.
(tom XXXII, z. 3.)

Tabela III.
(tom XXXII, z. 3.)
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Tabela I. Ortschaften, Häuser, Wohnparteien und Einwohner nach Grössenkategorien
der Ortschaften (Miejscowo ci, domy, mieszkania i mieszka cy wedøug kategorii
wielko ci miejscowo ci) powtarza informacje, które pojawiøy si ju wcze niej,
podobnie tabela II. Die Gebürtigkeitsverhältnisse nach Grössenkategorien der
Ortschaften (Wska niki urodze wedøug liczby ludno ci w miejscowo ciach), cho w
nieco innym uj ciu. Tabela III. Die sociale Gliederung der Wohnparteien
(Rozwarstwienie spoøeczne partii mieszkalnych) z podziaøem na pøe przedstawia – dla
poszczególnych krajów monarchii – struktur spoøeczn mieszka ców, pocz wszy od
wøa cicieli mieszka , przez najemców, nocuj cych, søu b domow , robotników
rolnych, po pomocników handlowych i pozostaøe osoby pomieszkuj ce, a nast pnie
osoby mieszkaj ce tymczasowo: lokatorów zajazdów i hoteli, uczniów, duchownych,
pacjentów, dostawców, wi niów, skoszarowanych oønierzy i pensjonariuszy
pozostaøych instytucji.
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Tabela IV
(tom XXXII, z. 3.)

Tabela V.
(tom XXXII, z. 3.)
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Tabela IV. Die Altersgliederung nach einzelnen Geburtsjahren in Verbindung mit dem
Familienstande przedstawia struktur wieku, roku urodzenia i stanu cywilnego
ludno ci poszczególnych krajów monarchii z podziaøem na pøe , tabela V. Die
Altersgliederung nach fünfjährigen Altersgruppen in Verbindung mit dem
Familienstande podaje te same dane pogrupowane w pi cioletnie przedziaøy.
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II. Band, 1. Heft
Bevölkerung der im Reichsrathe
Vertretenen Knigreichen und
Ländern nach Beruf und Erwerb.
4. Heft der “Ergebnisse der
Volkszählung und der mit
derselben Verbundenen Zählung
der Häuslichen nutzthiere vom
31. December 1880”
Tom II, 1. zeszyt
(Ludno królestw i krajów
reprezentowanych w Radzie
Pa stwa wedøug zawodu
i zatrudnienia.
4. zeszyt „Wyniki spisu
powszechnego ludno ci i spisu
zwierz t domowych
z 31 grudnia 1880 r.”) 14

W pierwszym zeszycie drugiego tomu opublikowano informacje na temat wieku, pøci i
stanu cywilnego osób poddanych spisowi (Oesterreichische Statistik, 2. Band, 1. Heft,
Die Bevölkerung der im Reichsrathe Vertretenen Königreiche und Länder nach Alter
und Stand, Wien 1882).
W tabeli przedstawiono liczb osób urodzonych w danym roku, b d cych
w okre lonym wieku (w latach nieuko czonych), z podziaøem na cztery grupy stanu
cywilnego: wolni, onaci/m atki, owdowiali i rozwiedzeni.
Informacje na temat mieszkaj cych na terenie l ska Austriackiego m czyzn znajduj
si na stronach 374–381, analogiczne dla kobiet – na stronach 382–389. Dane dla
mieszka ców Galicji umieszczono na stronach: 390–441 – m czy ni, 442–493 –
kobiety.
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