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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.

2

XXXIII. Band, 10. Heft.
Berufsstatistik nach den Ergebnissen
der Volkszählung vom 31 December
1890 in den im Reichsrathe
vertretenen Königreichen und
Ländern.
10. Heft. Schlesien.

(Tom XXXIII, 10. zeszyt
Statystyka zawodów wedøug
wyników spisu powszechnego z dnia
31 grudnia 1890 r. w królestwach
i krajach reprezentowanych
w Radzie Pa stwa.
10. zeszyt. l sk.)
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3

Spis tre ci
tom XXXIII.,
zeszyt 10.
l sk
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Tom XXXIII, zeszyt 10. l sk zawiera uwagi wst pne oraz dwa rozdziaøy:
I.
Ogólny przegl d klasyfikacji zawodowej w powiatach politycznych l ska (Izba
Przemysøowo-Handlowa w Opawie).
II. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych na l sku.
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XXXIII. Band, 11. Heft.
Berufsstatistik nach den Ergebnissen
der Volkszählung vom 31 December
1890 in den im Reichsrathe
vertretenen Königreichen und
Ländern.
11. Heft. Galizien.

(Tom XXXIII, 11. zeszyt
Statystyka zawodów wedøug
wyników spisu powszechnego z dnia
31 grudnia 1890 r. w królestwach
i krajach reprezentowanych
w Radzie Pa stwa.
11. zeszyt. Galicja.)
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Tom XXXIII w caøo ci po wi cono statystyce zawodowej, przeznaczaj c na ka dy
kraj monarchii osobny zeszyt. W przypadku Galicji byø to zeszyt 11.
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Spis tre ci
tom XXXIII.,
zeszyt 11.
Galicja
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Tom XXXIII, zeszyt 11. Galicja zawiera uwagi wst pne oraz rozdziaøy:
I.
Ogólny przegl d klasyfikacji zawodowej w powiatach politycznych Galicji (okr gi izb
przemysøowo-handlowych we Lwowie, Krakowie i Brodach).
II. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w mie cie Lwowie.
III. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w powiatach Izby HandlowoPrzemysøowej we Lwowie z wyø czeniem miasta Lwowa.
IV. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w powiatach Izby HandlowoPrzemysøowej we Lwowie, w tym w mie cie Lwowie.
V. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w mie cie Krakowie.
VI. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w powiatach Izby HandlowoPrzemysøowej w Krakowie z wyø czeniem miasta Krakowa.
VII. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w powiatach Izby HandlowoPrzemysøowej w Krakowie, w tym w mie cie Krakowie.
VIII. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w powiatach Izby HandlowoPrzemysøowej w Brodach.
IX. Szczegóøowy przegl d relacji zawodowych w Galicji.
W rozdziale pierwszym znajduje si jedynie Tabela I., natomiast we wszystkich kolejnych
rozdziaøach pojawiaj si tabele II., III., IV., V., VI., VII. I VIII. Przygotowane wedøug tych
samych schematów.

6

Tabela I.
(tom XXXIII., z. 11.)

Tabela I. Ludno

poszczególnych powiatów politycznych wedøug gøównych grup zawodowych i zaj

dodatkowych

W sumie

w innych bran ach
gospodarki

w handlu i transporcie

w przemy le

Zatrudnienie dodatkowe

w rolnictwie i le nictwie

è czna liczba pracowników

Søu ba domowa

W sumie

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy dziaøalno
wøasny rachunek

Miasta z wøasnym
statutem, gøówne
miasta
powiatowe

Pøe

na

Pracownicy

Osoby zale ne bez wøasnego
zatrudnienia

Grupa I. Rolnictwo, hodowla zwierz t i ogrodnictwo
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I. Allgemeine Übersicht über die Berufsgliederung in den einzelnen politischen
Bezirken von Galizien (Bezirke der Handels- und Gewerbekammern in Lemberg,
Krakau und Brody).
Tabela I. Die Bevölkerung der einzelnen politischen Bezirke nach Hauptberufsgruppen und Nebenerwerbsclassen (Ludno poszczególnych powiatów politycznych wedøug
gøównych grup zawodowych i zaj dodatkowych) w tomie X. po wi conym l skowi austriackiemu zajmuje strony od 2 do 18, natomiast w tomie XI. po wi conym Galicji –
strony od 2 do 139.
Kolejno omawiane s nast puj ce grupy i klasy:
Grupa I. Landwirtschaft, Thierzucht und Gärtnerei (Rolnictwo, hodowla zwierz t i ogrodnictwo)
Grupa II. Forstwirtschaft und deren Nebennutzungen (Le nictwo i jego zastosowania pomocnicze)
Grupa III. Fischerei und Wassercultur (Ryboøówstwo i gospodarka wodna)
Klasa A. Land- und Forstwirtschaft und deren Nebennutzungen (Rolnictwo i le nictwo i ich wtórne wykorzystanie)
Grupa IV. Bergbau und Hüttenwesen (Górnictwo i hutnictwo)
Grupa V. Industrie der Steine und Erden (Przemysø kamieniarski i ziemny)
Grupa VI. Metallverarbeitung mit Ausschluss von Eisen (Obróbka metali z wyø czeniem elaza)
Grupa VII. Verarbeitung von Eisen und Stahl (Przetwórstwo elaza i stali)
Grupa VIII. Verfertigung von Maschinen, Werkzeugen, Instrumenten (Produkcja maszyn, narz dzi, przyrz dów)
Grupa IX. Chemische Industrie (Przemysø chemiczny)
Grupa X. Baugewerge (Budownictwo)
Grupa XI. Polygraphische Gewerbe (Handel poligraficzny)
Grupa XII. Textilindustrie (Przemysø tekstylny)
Grupa XIII. Papier- und Lederindustrie (Przemysø papierniczy i skórzany)
Grupa XIV. Industrie der Holz- und Schnitzstoffe (Przemysø drzewny i materiaøów rze biarskich)
Grupa XV. Industrie der Nahrungsmittel (Przemysø spo ywczy)
Grupa XVI. Industrie der Getränke und Genussmittel, Beherbergung und Erquickung (Przemysø napojów i u ywek, hoteli i posiøków)
Grupa XVII. Bekleidungsindustrie (Przemysø odzie owy)
Grupa XVIII. Andere zur Industrie gehörige Personen ohne nähere Berufsangabe (Inne osoby nale ce do bran y bez okre lonego zawodu)
Klasa B. Industrie (Przemysø)
Grupa XIX. Waarenhadel (Handel towarowy)
Grupa XX. Geld- und Credithandel, Versicherungsgewerbe etc. (Obrót pieni ny i kredytowy, bran a ubezpieczeniowa itp.)
Grupa XXI. Transport zu Land (Transport l dowy)
Grupa XXII. Transport zu Wasser (Transport wodny)
Grupa XXIII. Sonstige Handelsbetriebe (Inne przedsi biorstwa handlowe)
Klasa C. Handel und Verkehr (Handel i transport)
Grupa XXIV. Actives Militär (Czynni wojskowi)
Grupa XXV. Hof-, Staats- und anderer öffentlicher Dienst (Instytucje s dowe, pa stwowe i inne søu by publiczne)
Grupa XXVI. Sonstiger freier Beruf (Pozostaøe wolne zawody)
Grupa XXVII. Von Renten und Unterstürtrzungen Lebende (Osoby utrzymuj ce si z rent i emerytur oraz dotacji)
Grupa XXVIII. In Anstalten, in Berufsvorbereitung und Pflege Befindliche (Podopieczni instytucji ksztaøcenia zawodowego i opieku czych)
Grupa XXIX. Selbständige ohne Berufsangabe (Osoby pracuj ce na wøasny rachunek bez wskazania zawodu)
Klasa D. Öffentlicher und Militärdienst, freie Berufe und Berufslose (Søu ba publiczna i wojskowa, wolne zawody i bezrobotni)
Alle Hauptberufselassen zusammen (Wszystkie gøówne zawody razem)
Die Bevölkerung nach Hauptberufsgruppen und Nebenerwerbsclassen (Ludno wedøug gøównych grup zawodowych i zaj dodatkowych)
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Tabela II.
(tom XXXIII., z. 11.)

W sumie

w innych bran ach gospodarki

w handlu i transporcie

w przemy le

w rolnictwie i le nictwie

è czna liczba pracowników

Osoby pracuj ce w danym zawodzie jako ich
gøównym lub dodatkowym zatrudnieniu

dodatkowych
Osoby, które zadeklarowaøy
dodatkowe zatrudnienie

Søu ba domowa

W sumie

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

na
Prowadz cy dziaøalno
wøasny rachunek

Osoby zale ne bez wøasnego zatrudnienia

wedøug zawodu gøównego i zaj

Pracownicy zatrudnieni w peønym
wymiarze godzin

Pøe

Zawodu

Grupy zawodowej

Numery
porz dkowe

Zatrudnienie gøówne i dodatkowe

Tabela II. Ludno
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Tabela II. pojawia si we wszystkich rozdziaøach z wyj tkiem pierwszego, czyli w
przypadku l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za Galicji – od
rozdziaøu drugiego do dziewi tego.
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na wøasny
Stanowisko w zaj ciu
ubocznym

Søu ba

Osoby pozostaj ce na utrzymaniu
bez wøasnego gøównego zaj cia

Czynni zawodowo w ogóle

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

na wøasny

Ich podstawowe
zatrudnienie

Zatrudnieni

Prowadz cy dziaøalno
rachunek

w innych bran ach gospodarki

w handlu i transporcie

wedøug grup zaj

w przemy le

w rolnictwie i le nictwie

Tabela III. Ludno

Suma osób z zaj ciem ubocznym

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy dziaøalno
rachunek

Grupa lub klasa zatrudnienia dodatkowego

Numer grupy lub klasy zawodowej

Tabela III.
(tom XXXIII., z. 10.)

ubocznych i gøównych klas zawodowych
Poni ej wyszczególniono zgodnie z
stanowiskiem w zawodzie gøównym
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Tabela III. pojawia si we wszystkich rozdziaøach z wyj tkiem pierwszego, czyli w
przypadku l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za Galicji – od
rozdziaøu drugiego do dziewi tego.
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Tabela IV.
(tom XXXIII., z. 10.)

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy dziaøalno
na wøasny rachunek

Suma pracuj cych i osób
zale nych w grupie
spoøecznej

Osoby zale ne od

Prowadz cy dziaøalno
na wøasny rachunek

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy dziaøalno
na wøasny rachunek

Osoby wykonuj ce zawody

Pøe

Grupa lub klasa zatrudnienia

Numer grupy lub klasy zawodowej

Tabela IV. Zró nicowanie spoøeczne pracowników i ich rodzin
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Tabela IV. pojawia si w tych samych rozdziaøach co tabele II. i III., czyli w przypadku
l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za Galicji – od rozdziaøu drugiego
do dziewi tego.
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Numer grupy lub klasy zawodowej

Pracownicy
zatrudnieni w
peønym wymiarze
godzin
Pracownicy
zatrudnieni w
peønym wymiarze
godzin

Owdowiali, rozwiedzeni
i w separacji
Pracownicy
zatrudnieni w
peønym wymiarze
godzin
Pracownicy
zatrudnieni w
peønym wymiarze
godzin

Razem

Søu ba domowa

Osoby zale ne bez wøasnego zatrudnienia

W sumie

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy wøasn dziaøalno

Razem

Søu ba domowa

Osoby zale ne bez wøasnego zatrudnienia

W sumie

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

onaci/M atki

Prowadz cy wøasn dziaøalno

Razem

Søu ba domowa

Osoby zale ne bez wøasnego zatrudnienia

W sumie

Wyrobnicy dniówkowi

Stanu wolnego

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy wøasn dziaøalno

Razem

Søu ba domowa

Osoby zale ne bez wøasnego zatrudnienia

W sumie

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy wøasn dziaøalno

Pøe

Grupy wiekowe: osoby w wieku lat

Tabela V.
(tom XXXIII., z. 11.)

Tabela V. Wiek i stan cywilny w podziale na gøówne grupy i klasy zawodowe
Razem
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Tabela V. pojawia si w tych samych rozdziaøach co wcze niejsze tabele, pocz wszy od
tabeli II., czyli w przypadku l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za
Galicji – od rozdziaøu drugiego do dziewi tego.
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Numer grupy zawodowej

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Søu ba domowa

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Osoby pozostaj ce na
utrzymaniu bez
wøasnego zaj cia

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Razem aktywni
zawodowo

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Wyrobnicy
dniówkowi

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Robotnicy

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Zatrudnieni

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

Prowadz cy wøasn
dziaøalno

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w gminie, w której mieszkaj

za granic

w innym kraju monarchii, ni ten, , w którym mieszkaj

w innym powiecie, ale w tym samym kraju monarchii, w którym mieszkaj

w innej gminie, ale w tym samym powiecie, w którym mieszkaj

w gminie, w której mieszkaj

Pøe

Grupa lub klasa zatrudnienia

Tabela VI.
(tom XXXIII., z. 11.)

Tabela VI. Miejsca urodzenia wedøug gøównych grup lub klas zawodowych
Pracuj cy ogóøem

urodzeni
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Tabela VI. pojawia si w tych samych rozdziaøach co wcze niejsze tabele, pocz wszy od
tabeli II., czyli w przypadku l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za
Galicji – od rozdziaøu drugiego do dziewi tego.
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Tabela VII.
(tom XXXIII., z. 11.)

Tabela VII. Klasyfikacja zawodowa w mie cie i na wsi

Pracuj cy ogóøem

Søu ba domowa

Razem

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy wøasn dziaøalno

Pracuj cy ogóøem

Osoby pozostaj ce na utrzymaniu bez
wøasnego zaj cia

W miejscowo ciach ponad 2000 mieszka ców
Pracuj cy

Søu ba domowa

Osoby pozostaj ce na utrzymaniu bez
wøasnego zaj cia

Razem

Wyrobnicy dniówkowi

Robotnicy

Zatrudnieni

Prowadz cy wøasn dziaøalno

Pracuj cy

Pøe

Grupa lub klasa zatrudnienia

Numer grupy zawodowej

W miejscowo ciach do 2000 mieszka ców
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Tabela VII. pojawia si w tych samych rozdziaøach co wcze niejsze tabel, pocz wszy od
tabeli II., czyli w przypadku l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za
Galicji – od rozdziaøu drugiego do dziewi tego.
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Tabela VIII.
(tom XXXIII., z. 10.)

Tabela VIII. Podziaø wøasno ci domu i gruntu wedøug gøównych grup lub klas zawodowych

wspólnego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wspólnego

wyø cznego

wyø cznego

Przypadki zbiegu

wyø cz- wspólnego
nego
grungrungrungrungrungrungrungrunposiadania
domów
domów
domów
domów
domów
domów
domów
domów
tów
tów
tów
tów
tów
tów
tów
tów
domów z

przez
wyrobników
gruntowych

razem przez
zatrudnionych

przez osoby
pozostaj ce na
utrzymaniu

przez søu b
domow

przez
pracuj cych
ogóøem

wspólnym

przez
robotników

wspólnym

przez
zatrudnionych

wyø cznym

przez
prowadz cych
wøasn
dziaøalno

wyø cznym

posiadania

Pøe

Grupa lub klasa zatrudnienia

Numer grupy lub klasy zawodowej

Liczba przypadków

posiadaniem
gruntów
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Tabela VIII. pojawia si w tych samych rozdziaøach co wcze niejsze tabele, pocz wszy od
tabeli II., czyli w przypadku l ska austriackiego w rozdziale drugim, w przypadku za
Galicji – od rozdziaøu drugiego do dziewi tego.
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