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

Tabela VII
(tom XXXII, z. 3.)
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Tabela VI. Der Familienstand nach politischen Bezirken (Stan cywilny wedøug powiatów
politycznych) przedstawia liczby osób mieszkaj cych w poszczególnych powiatach
politycznych z podziaøem na wolnych/wolne, onatych/m atki, wdowców/wdowy oraz
rozwiedzionych lub w separacji – tak e z podziaøem na pøe .
Tabela VII. Charakteristische Altersgruppen nach politischen Bezirken (Charakterystyczne
grupy wiekowe wedøug powiatów politycznych) obejmuje informacje na temat ludno ci
poszczególnych powiatów pogrupowanej 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, e 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.
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Tabela VIII
(tom XXXII, z. 3.)

Tabela IX
(tom XXXII, z. 3.)

Tabela X
(tom XXXII, z. 3.)
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Tabela VIII. Die Alters- und Familienstandsgliederung nach Grössenkategorien der
Ortschaften przedstawia liczb osób stanu wolnego, maø e skiego lub
wdowiego/rozwiedzionego mieszkaj cych w miejscowo ciach: do 500 mieszka ców,
mi dzy 500 a 2000, 2000–5000, 5000–10000, 10000–20000 i ponad 20000; z
podziaøem na pøe i dziesi cioletnie przedziaøy wiekowe.
Tabela IX. Die Confession und Umgangssprache mit Unterscheidung der Geschlechter
prezentuje informacje – z podziaøem na pøe – o liczbie ludno ci w poszczególnych
krajach monarchii, wyznaj cej jedn z 16 religii oraz bezwyznaniowych, a tak e liczb
osób, które podczas spisu zadeklarowaøy u ywanie na co dzie jednego z 9 j zyków.
Warto zwróci uwag , e j zyki te to: niemiecki, czesko-morawsko-søowacki, polski,
ruski, søowe ski, serbsko-chorwacki, wøosko-lade ski, rumu ski i w gierski. Instrukcja
spisowa nie przewidywaøa podawania jidysz, zmuszaj c mieszka ców monarchii do
skøadania niezgodnych z prawd deklaracji. Czyni to kategori t nieprzydatn do
analizy struktury narodowo ciowej badanych populacji.
Kolejna tabela X. Die Alters- und Familienstandsgliederung der Israeliten dotyczy
wyø cznie wyznawców judaizmu w poszczególnych krajach monarchii. Stan cywilny –
wolny, maø e ski i wdowi/rozwiedziony/separowany, z podziaøem na pøe –
zestawiony jest z dziesi cioletnimi przedziaøami wiekowymi.
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Tabela XI
(tom XXXII, z. 3.)

Tabela XII
(tom XXXII, z. 3.)
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Tabela XI. Die Alters- und Familienstandsgliederung in Verbindung mit der
Ungangssprache przedstawia grupy j zykowe, do których przynale no deklarowaøy
osoby spisywane, z podziaøem ze wzgl du na stan cywilny, pøe i wiek (w
dziesi cioletnich przedziaøach wiekowych).
Tabela XII. Der Bildungsgrad nach Altersstufen prezentuje – z podziaøem na pøe poziom alfabetyzacji (umie czyta i pisa , umie czyta lub nie umie ani czyta ani
pisa ) najpierw dzieci od 6 do 10 roku ycia, a nast pnie – w przedziaøach
dziesi cioletnich – tak e caøej populacji danego kraju monarchii.
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Tabela XIII
(tom XXXII, z. 3.)
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Ostatnia w tym zeszycie tabela XIII. Körperliche und geistige Gebrechen nach
Altersgruppen in Verbindung mit dem Familienstande przedstawia w przedziaøach
dziesi cioletnich, z podziaøem na pøe i trzy podstawowe grupy stanu cywilnego –
wolny, maø e ski i wdowi/rozwiedziony/separowany – mo liwe przypadøo ci
(niepeønosprawno ci) trapi ce osoby poddane spisowi. Wyró niono cztery grupy:
niewidz cy caøkowicie, gøuchoniemi, obø kani/gøupowaci oraz kretyni [kategorie
ródøowe].
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