5.

EUGENIUSZ B A R W IN SKI

Zestaw ienie m ateriałów tyczących się
powstania 1863 r., znajdujących się
w Archiwum Państwowym we Lwowie
I. A k t a

Prezydium

b.

N amiestnictwa:

a) Akta tajne (G) ułożone w porządku numerycznym: rok 1863,
nr. 1 — 2186, 3 fascykuły; rok 1864, nr. 1 — 1596, 3 fascykuły; rok 1865, nr. 1 — 670, 1 fascykuł.
Do tego dzienniki podające bardzo dokładną treść
i bardzo obszerne skorowidze.

każdego aktu

b) Akta tajne, ułożone w pliki według materii (rektyfikaty) :
Nr.
,,
„
,,
,,
,,
,,
„
,,
,,
,,
,,
,,

6. Sprawozdanie Prezydenta Merkla z Krakowa do Namiest
nika o powstaniu 1863 — 1864.
234. Stan oblężenia w Galicji 1864 r.
291. Wydatki administracyjne spowodowane powstaniem, roz
liczenie.
292. Reklamacja uczestników powstania pochodzących z Gali
cji 1865 — 1868.
293. Powstańcy wydani Austrii z więzień, 1864 — 1867.
294, Konfiskata uzbrojenia powstańców, 1863 — 1864.
295. Ucieczka powstańców z twierdzy w Ołomuńcu, śledzenie.
310. Śpiewanie zabronionych pieśni kościelnych, 1861 — 1862.
316, Transporty broni dla powstańców, 1863 — 1864,
328. Mierosławski, dowódca powstańców 1863 r.
332. Medal pamiątkowy powstania, 1865 — 1868.
349. Przewódcy powstańców: Rochebrun, Jasiński, 1863.
35la. Powstanie 1863 r.
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351b. Pisma znalezione przy rewizji u Sapiehy, 1863.
35lc. Wyciągi z prasy polskiej, 1863.
351d. Zarządzenia tyczące się aprowizacji i transportu areszto
wanych powstańców.
351e. Przechwycone konie powstańców.
417. Szmugiel broni i amunicji dla powstańców.
1101. Zestawienie osób podejrzanych o udział w powstaniu i ak
cji urzędowych przeciw nim wdrożonych.

,,
,,

II. A k t a

Prezydium

Policji

we

Lwowie.

a) ułożone numerycznie: 1863 — 8 plików, 1864 — 13 plików,
1865 — 7 plików; orientację ułatwiają bardzo starannie opra
cowane dzienniki i skorowidze.
b) ułożone według materii (rektyfikaty) :
Ser. I, nr. 20. śpiewanie zakazanych pieśni,
,, „
,, 21. powstanie 1863 r.
,, ,,
,, 22. ewidencja powstańców.
III.

Akta

Sądu

Apelacyjnego.

1) Procesy przeciw powstańcom, pliki 194, 195, 196.
2) Ułaskawienia powstańców, pliki 197, 198.
IV.

Akta

Sądu

k a r n e g o

we

Lwowie.

Procesy polityczne sprawy nr. 612 — 1094, 1098 a, b, c, Każda
sprawa obejmuje akta jednego procesu. Szczegółowe reperto
rium i skorowidz. Należy wspomnieć, że do wszystkich w ogó
le procesów politycznych opracowano w Archiwum bardzo
szczegółowe i wyczerpujące repertorium, zupełnie gotowe do
opublikowania.
V.

Wykazy

wyroków

sądów

wojskowych.

Lwów, Przemyśl, Nowy Sącz, Sambor, Stanisławów, Tarnopol,
Tarnów, Złoczów.
Same akta znajdowały się w Dowództwie Okręgu Lwowskiego,
później przeniesiono je do Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie,

