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Podania o wydanie paszportu

zdjęcie nr 1, 2 i 3 : nie wymagają tłumaczenia
—-----------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 4:

Min. Spraw Wewnętrznych
Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego
wrzesień dn. 2-go 1914 r.
N 10079
m. Łomża ołówkiem: 1

Oświadczenie

Kancelaria Gubernatora na polecenie Naczelnika guberni, oznajmia mieszkającemu w m.
Augustowie przy ulicy Stodolskoj/Stodolskiej, w domu M. Kagana, Simche - Zyskindowi Kagan
że złożona Gubernatorowi  petycja dotycząca wydania paszportu zagranicznego pozostaje bez
postępu ze względu na brak opłaty owego podatkiem herbowym.

Zarządzający Kancelarią podpis ołówkiem
Pomocnik Zarządzającego podpis

Przesyła się do Augustowskiego, gub. Suwalskiej, zarządu powiatowego celem wydania wedle
przynależności.
—--------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 5: dokument został przekreślony po wypełnieniu

Min. Spraw Wewnętrznych
Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego
sierpień dn. - 1914 r.
N -
m. Łomża ołówkiem: 2

Oświadczenie

Kancelaria Gubernatora na polecenie Naczelnika guberni, oznajmia mieszkającemu w m.
Augustowie przy ulicy Stodolskoj/Stodolskiej, w domu M. Kagana, Simche - Zyskindowi Kagan,
odnośnie złożonej Gubernatorowi petycji dotyczącej wydania paszportu zagranicznego, iż
oznaczona petycja pozostaje bez postępu aż do przedłożenia  dwóch 75 kop. znaczków
herbowych

Zarządzający Kancelarią podpis ołówkiem
Pomocnik Zarządzającego podpis



Przesyła się do Augustowskiego, gub. Suwalskiej, zarządu powiatowego celem wydania wedle
przynależności.

w nawiasie na marginesie : A następnie oznajmić, wówczas zwrócić się do suwalskiego
gubernatora.

—-------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 6:
ołówkiem: Wejście 5248

Jego Wysokości
Panu Gubernatorowi Łomżyńskiemu

Mieszkańca Osady Grajewo Gminy Bogusze, pow. Szczuczyńskiego Guberni Łomżyńskiej
Simchi Zyskind Mowszowa Kagana zamieszkałego czasowo w mieście Augustowie na ulicy
Stodolnej (wcześniej zapisywano jako Stodolska) w domu Mowszy w domu Mowszy Zyskinda
Kagana

na marginesie ołówkiem numer zaświadczenia : 26/VIII, art. 2

Petycja

Mam aktualnie 19 lat, mając interesy handlowe za granicą, chcę jechać przez Finlandię do
Szwecji do czego jest mi niezbędny Gubernialny paszport zagraniczny, pod sądem, śledztwem i
nadzorem policji nie znajdowałem się i nie znajduję się, sprawuję się dobrze i ze strony policji
miejscowej, nie istnieją przeszkody aby wydać mi takowy paszport.
A względem tego mam zaszczyt najpokorniej prosić Waszą Wysokość o wysłanie do Magistratu
m. Augustowa dla mnie paszportu gubernialnego zagra

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 7:

nicznego na okres 1 roku do wyjazdu za granicę i o przyspieszenie przesyłki takowego celem
wydania mi na rękę za pokwitowaniem.
Należne herbowe i paszportowe podatki opłacę przy otrzymaniu o tym oświadczenia tyle ile
będzie się należeć.

Cechy moje są następujące:
ranga mieszczańska
lat 19
wzrost niski
twarz pociągła
włosy czarne
podbródek pociągły
oczy czarne
nos i usta umiarkowane
cech szczególnych brak



Oczekuję jak najszybszej rezolucji

Simcho Kagan

sierpnia dnia 22 1914 r. m. Augustów

Mieszkam w mieście Augustowie Guberni Suwalskiej

—---------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 8:

ołówkiem: 4

dwa znaczki pocztowe w cenie 7 kopiejek z datą 22. 8. 14 i 14 kopiejek widnieje tylko
identyfikacja miesiąca - sierpnia oba z pieczęcią Augustowa.

ołówkiem: 241
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 9:

(list) polecony

Jego Wysokości
Panu Gubernatorowi Łomżyńskiemu

Do Łomży

Od Simchy Kagana z Augustowa znaczek: P.(olecony) N 673 Augustów

pieczęć : Augustów gub. Suw. 22.8.14
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 10:

ołówkiem: 31/2 ołówkiem: St 2 ołówkiem: 5

Do Gubernatora Łomżyńskiego

Niniejsze pismo z załącznikiem Departament Policji przesyła Waszej Wysokości, prosząc o
przekazanie, ze zwrotem załączników, należne informacje.
Wypełniający obowiązki Wicedyrektora: podpis

Referent: podpis
N 21138



24 stycznia 1915 r.
—------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 11:

Min. Spraw Zagranicznych

Imperatorski Rosyjski Konsulat
w Seattle
N 1033.
Seattle, Wash.
U.S.A.                                                                                                     6929 ołówkiem: 6

pieczęć: 2 rozmazane wejście N pieczęć: 23 stycz. 1915
24 stycznia 1915

522

Do Departamentu Policji
ołówkiem: 23/1

kredką: II
Do powierzonego mi Konsulatu zwrócił się z prośbą o zezwolenie na wydanie mu

paszportu Franc/Franciszek  Wenzewskij/Więziewski. Przekazując tę informację o nim na
podstawie zeznania na piśmie pobranego w Konsulacie, proszę pokornie by nie odmawiać mi w
powiadomieniu o rezultacie prośby.

Konsul: N. Bogojawleński

pieczęć: N 1. R.O. parafka
—----------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 12:                                                                    Wejście 697

(2 II ?) 1844 Do Naczelnika pow. Szczuczyńskiego
Do Imperatorskiego Rosyjskiego Konsulatu w Seattle

2 w 1033 1

Proponuję (skrót od Głównemu Konsulowi ?) dostarczyć mi ze zwrotem załącznika należne
informacje.

Pod. Gub.
—---------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 13:

ołówkiem: St.             8

Jego Wysokości



Panu Gubernatorowi Łomżyńskiemu
Łomża

N 3930

Od Reweki/Rebeki Abramowny Biszkowicz, urodzonej w m. Szczuczyn gub.
Łomża

Petycja

Mam zaszczyt prosić najpokorniej Waszą Wysokość o przesłanie mi za pośrednictwem
Imperatorskiej Rosyjskiej Misji w mieście Bernie ( Szwajcaria) paszportu zagranicznego. Granicę
przekroczyłam w początku lipca 1914 r. na podstawie 28 dniowego biletu legitymacyjnego,
wydanego mi jako urodzonej w m. Szczuczyn przez burmistrza szczuczyńskiego.
Z powodu ogłoszenia wojny nie miałam możliwości powrotu w porę do Rosji.

Rewekka(tym razem przez dwa k) Abramowna Biszkowicz
Berno, 5 czerwca 1915 r.
—------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 14:

lewa strona zdjęcia:
N.Z.D. N 850
6 lipca 1915 4.
N 7421

Przesyła się Naczelnikowi pow. Szczuczyńskiego celem dostarczenia poprzez podpis na tym że
(dokumencie) niezbędnych ze względu na treść petycji informacji i orzeczenia.

M. Łomża ”2” lipca 1915 r.

Za Kierownika Kancelarii: podpis
Za Pomocnika Kierownika: podpis

prawa strona zdjęcia:

N 3884
N 925 ołówkiem:  9 i dwa skróty

Do Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego

Zwracając niniejszą korespondencję , zawiadamiam, iż ze względu na ewakuację Zarządu
Powiatowego i innych Instytucji powiatu i brak odpowiednich ksiąg pozostawionych w m.
Szczuczyn, informacji dotyczących Rewekki /Rebeki Biszkowicz na dzień dzisiejszy przedstawić
nie ma możliwości.
M. Łomża 6 lipca 1915 r.



Wykonujący funkcję Naczelnika powiatu podpis

Wykonujący obowiązki Naczelnika Straży Ziemskiej  podpis

(?) 1915 r.
(?)9398
Na N 8055

Do Imperatorskiej Rosyjskiej Misji w Szwajcarii

Kanc. ma zaszczyt poinformować Misję, że zgodnie z odpowiedzią Nacz. pow. Szczuczyńskiego
na dzień dzisiejszy nie istnieją możliwości dostarczenia informacji dotyczących Rewekki/Rebeki
Biszkowicz tak jak podczas przesiedlenia  Zarządu Powiatowego z miasta Szczuczyna należne
księgi mogły być wywiezione .

za kier. kanc.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 15:

Min. Spraw Wewn. ołówkiem: 10
Łomżyński Gubernator
przez Kancelarię
czerwca dnia 6 1914 r.
N 4745
m. Łomża

Naczelnikowi Węgrowskiego powiatu.

Na podstawie p. II Najwyżej zatwierdzonych 8 maja 1892 Wytycznych Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie procedury sporządzania list eksmitowanych Żydów i wydawania im
zaświadczeń o odprawie i o nadzorze nad wyjazdem tych, którzy takowe zaświadczenia
otrzymali, przez Gubernatora Grodzieńskiego 16 przeszłego (miesiąca) maja za N 11764
wydane zostało zaświadczenie o odprawie celem  eksmitowania poza granice Rosji żony
mieszkańca gminy Prostyń , Węgrowskiego powiatu, Brochi/Brochy Pejsachowny Bursztyn - lat
36 z dziećmi Efroimem 13 lat, Mowszą Mordchajem - 10 lat, Gir-

ołówkiem: N. 4/914
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 16:

lewa strona zdjęcia:

szem - 5 lat i Baszą - 8 lat.

O powyższym informuję Waszą Wysokość celem wdrożenia wyjazdu wymienionych osób za
granicę i meldunku o tym co następuje.

Gubernator.

Kierownik Kancelarii



prawa strona zdjęcia:

Min Spraw Wewn.
Naczelnik Węgrowskiego powiatu
Łomżyńskiej Guberni

Wydział Administracji
Biurowość/Kancelaria Finansów W.P.
lipca 3 dnia 1914 r.
N 6168
m. Węgrów ołówkiem: 11

Przez Kancelarię

G. (Gospodinu- Panu) Łomżyńskiemu Gubernatorowi

(?)N 4649
ołówkiem: St
kredką zieloną: 5/VII parafka

Raport.

Na skutek wniosku, z 6 czerwca bieżącego roku za N 6745, donoszę Waszej Wysokości, że jak
się okazało wedle zasięgniętych informacji Brocha Pejsachowna Bursztyn lat 36 z dziećmi i jej
mąż z gminy Prostyń powierzonego mi powiatu nie wywodzą się i osoba ta nie jest znana
nikomu.
Naczelnik Powiatu podpis
Referent podpis

Na marginesie ołówkiem:  Bursztejn, St 2. N 4/914 r.
—---------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 17:

(ucięte) VII 914 r. ołówkiem: 12
N 8521

Naczelnikowi Węgrowskiego powiatu
We wniosku Naczelnika guberni z 6 czerwca tego roku za N 6745 omyłkowo było zapisane
nazwisko Bursztyn zamiast Bursztejn

na marginesie: N 6163

Informując o tym Kancelaria prosi Waszą Wysokość o wypełnienie wniosku N 6745 względem
Brochy Bursztejn z dziećmi (pozostały zapis skreślony) Bursztejna.

Kier. Kanc.
za pom. Kier.

ołówkiem: N. 4/914
—-----------------------------------------------------------------------------------------



zdjęcie nr 18:

Min Spraw Wewn.
Naczelnik Węgrowskiego powiatu
Łomżyńskiej Guberni
Wydział Administracji
Biurowość/Kancelaria Finansów W.P.
sierpnia 16 dnia 1914 r.
N 7332
m. Węgrów ołówkiem: 13

ołówkiem: N. 4/914
niebieskim: St 2, Cz VIII
brązowych Wch-wejście  5159

Do Ka

Na skutek pisma z I lipca b. r. za N 8521/21, powiadamiam Kancelarię, żę Brocha Bursztejn z
dziećmi, nie Bursztyn, wedle ksiąg ludności gminy Prostyń zapisem się nie wyznacza (nie jest
zapisana) i osoba ta nikomu w tym miejscu nie jest znana.

Kierownik Powiatu podpis
Referent podpis

ołówkiem: N. 4/914
—------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 19:

20/8 i 9/170 ołówkiem:14

Grodn. Gub.

Na N 11764. Wedle powiadomienia Naczelnika pow. Węgrowskiego Brocha P. Bursztejn z
dziećmi
(.)
Za Gub. podpis i podpis

ołówkiem: N. 4/914
—---------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 20:

Min Spraw Wewn. ołówkiem:15
Grodzieński Gubernator
Kancelaria
maja 16 dnia 1914 r.
N 11764
m. Grodno



ołówkiem: P .Łomżyński Gub. według załącznika 22/(1 ?)

pieczęć nieczytelna w prawym górnym rogu z datą 22 maja 1914

Chełmskiemu Gubernatorowi

Na podstawie p. II Najwyżej zatwierdzonych 8 maja 1892 Wytycznych Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie procedury sporządzania list eksmitowanych Żydów i wydawania im
zaświadczeń o odprawie i o nadzorze nad wyjazdem tych, którzy takowe zaświadczenia
otrzymali, przez Gubernatora Grodzieńskiego niniejszym  za N 11764 wydane zostało
zaświadczenie o odprawie celem  eksmitowania poza granice Rosji  żony mieszkańca gminy
Prostyń , Węgrowskiego powiatu, Brochi/Brochy Pejsachowny Bursztejn - lat 36 z dziećmi
Efroimem 13 lat, Mowszą Mordchajem - 10 lat, Girszem - 5 lat

II
10/914
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 21:
ołówkiem: 31/5

i Baszą - 8 lat.

O powyższym oświadczam Waszej Wysokość celem informacji (ołówkiem): wdrożenia wyjazdu
wymienionych osób za granicę i meldunku o tym co następuje.

Gubernator.
Świty Jego Wysokości Generał Major podpis

Kierownik Kancelarii podpis ołówkiem: St 2

3/VI N 3010
N 13794                      Łomżyńskiemu Gubernatorowi.

Wedle przynależności.
Miasto Chełm gubern., maja 28 dnia 1914 roku.
Chełmski Gubernator,
w funkcji Ochmistrza Najwyższego Dworu podpis

Kierownik Kancelarii podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 22:
ołówkiem:16

Wch(wejście) 3930

Przesyłka  petycji Reweki/Rebeki Biszkowicz



Przesyła się Naczelnikowi Sczuczyńskiego pow.

Przesyła się Naczelnikowi pow. Szczuczyńskiego celem dostarczenia poprzez podpis na tym że
(dokumencie) niezbędnych ze względu na treść petycji informacji i orzeczenia.
m. Łomża “2” lipca 1915 r.

Za Kier. Kanc.
Za pomocnika Kier
N 4/915
—----------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 23:

Pokwitowanie N 144

Wydane przez Imperatorską Rosyjską Misję w Szwajcarii w związku z przyjęciem od Rebeki
Abramowny Biszkowicz zgodnie z art. 93. Ustawy o podatku herbowym (T. U. Świadczy o
Prawach wyd. 1893 r.)

dwóch rubli, - kopiejek
celem opłaty - herbowych znaczków
Berno, 23 maja 15 czerwca 1915 r.

Sekretarz Misji podpis
pieczątka: Rosyjska Imperatorska Misja w Szwajcarii

ołówkiem: 17
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 24:

Imperatorska Rosyjska Misja w Szwajcarii
N 8055

Berno, 25 maja/ 7 czerwca 1915 r.

ołówkiem: 25/VI   St 2          18

N 3929

Do Kancelarii Jego Wysokości Pana Łomżyńskiego Gubernatora

Przekazując wraz z tym petycje Reweki/Rebeki Abramowny Biszkowicz, ubiegającej się o
zezwolenie jej na dalszy pobyt za granicą i zaopatrzenia jej w ważny ( w sensie aktualny)
paszport zagraniczny, Imperatorska Misja ma zaszczyt powiadomić, iż na skutek wymogów
władz Szwajcarskich oznaczonej Biszkowicz wydano przez Misję tymczasowe zaświadczenie na
pobyt aż do otrzymania odpowiedzi względem istoty oznaczonej prośby.
Celem potwierdzenie swej tożsamości prosząca przedstawiła
Podatek herbowy na petycję, zgodnie z załączonym pokwitowaniem za N 144 na sumę 2 rubli,
wniesiony przez proszącą do Kancelarii Misji.



Imperatorska Misja prosi o odzew Kancelarii w tej sprawie

Pierwszy Sekretarz Misji podpis

na marginesie: 2 załączn.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 25: ucięte z lewej strony
ołówkiem: 13

Min Spraw Zagranicznych

Imperatorski Generalny Konsulat

Nowy Jork
5 grudnia 1914 r.

przez Kancelarię               1015 skreśl.

pieczęć nieczytelna: otrzymano….Chełmskiego Gubernatora…1915 r. Wch. -wejście Nr
2664-skreślone Stol.

Jego Wysokości
Panu Siedleckiemu Gubernatorowi

Przekazując wraz z tym, wydany przez Waszą Wysokość 16 marca 1912 r. za N 143,
zagraniczny paszport, Mam zaszczyt, Was Miłościwy Panie, powiadomić, że - na podstawie
owego, - 5/18-go czerwca 1914 r. przez niniejszy Konsulat Generalny zostały wydane 2
oddzielne paszporty celem powrotu do Rosji: 1 Obywatelowi Adamu/Adamowi Jabsu/Jabsowi i 2
jego żonie z córką Guldą.

Konsul Generalny podpis

ołówkiem: III Łomżyńska Gub.

na marginesie niebieskim kolorem: Nr Obyw. 2/2
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 26:
ołówkiem: Kanc. 20/II (912?)

N 2664

Do Kancelarii Łomżyńskiego Gubernatora

Przez przynależność m. Chełm lutego 14 dnia 19 (ucięta prawa strona kartki)
Kierownik Kancelarii podpis
Kier. Referent podpis

ołówkiem: N 4 915
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------



zdjęcie nr 27: tylko fragment kartki

po angielsku: Imperialny Konsulat Generalny
New York/ Nowy Jork

pieczęć nieczyt: Nowy Jork, grudzień 191-
ołówkiem: 20

po rosyjsku:

Jego Wysokości
Panu Gubernatorowi Siedleckiemu
M. Siedlce.

po angielsku: Rosja
—----------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 28:

lewa strona zdjęcia /paszportu, zapis ołówkiem : N N 121 i 122
5/18 czerwca 914
Nowy Jork

prawa strona zdjęcia /paszportu:
ołówkiem : 22

24 strony, herb- orzeł dwugłowy,  N 143
Paszport zagraniczny
Podpis właściciela - Adam Jabs
Podpis właściciela- w jęz. niemieckim
Podpis właściciela- w jęz. franc.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 29:

treści skreślone czerwoną kredką

lewa strona zdjęcia/paszportu:
mieszkaniec gminy Sadowno/Sadowne, Węgrowskiego powiatu, Siedleckiej Gub., Adam Jabs z
żoną Leopoldyną 24 l. i córką Guldą (1 r.?) wyjeżdża za granicę
Jego cechy: lat 31, wzrost średni, włosy blond, rezerwista niższy rangą

na dowód czego i dla swobodnego

prawa strona zdjęcia/paszportu:



przejazdu wydano niniejszy paszport z przyłożeniem pieczęci. W m. Siedlce marca 16 dnia 1912
r.

pieczęć nieczytelna, na niej zapisano:
Wypełniający obowiązki Gubernatora Wice Gubernator Dworu Jego Wysokości Kamer-Junkier
(Valet de chambre) podpis
Wypełniający obowiązki kierownika kancelarii podpis
Dwadzieścia rubli paszportowej opłaty za sześć miesięcy wpłacono
Kier. Referent podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 30:
strony paszportu w języku niemieckim lewa przekreślona czerwoną kredką

Adam Jabs jest za granicą ołówkiem : 24

Studt (?) 16/III 1912

Referent podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 31:

Paszport zagraniczny

Znaki stemplem ołówkiem : 25

dotycz. wyjazdu za granicę

pieczątka: przy wyjeździe przybyć do Bogusz 21 marca 1912 r

dotyczy powrotu z zagranicy
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 32:

str. 17 paszportu

Talon
Wydany przez Siedleckiego Gubernatora 1912 r. marzec 16-go dnia za N 143 dla Adama Jabsa
z żoną Leopoldyną i córką Guldą

znak stemplem

po lewej: o wyjeździe za granicę, pieczęć: przy wyjeździe przybyć do Bogusz 21 marca 1912 r

po prawej: o powrocie z zagranicy

Ten talon podlega wycięciu w komorze celnej w dowód zgłoszenia paszportu.

ołówkiem: 26



informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 33:
ołówkiem: 27

Rozporządzenia dotyczące paszportów zagranicznych
1)  Od osób wyjeżdżających za granicę opłata ustalana jest w następującej wysokości: za każdy
paszport bez ograniczenia liczby przypisanych do niego osób, po 10 rubli za każde półrocze, po
20 rubli za każdy rok, po 30 rubli za 1 i ½ roku i tak dalej.
2) Paszporty na wyjazd za granicę posiadają ważność w przeciągu 3 miesięcy od czasu ich
wydania do dnia wyjazdu za granicę. Po upływie tego okresu każdy wyjeżdżający za granicę
powinien zaopatrzyć się w nowy paszport.
3) Osoby wypuszczone do krajów obcych, w przypadku potrzeby pozostania tam  dłużej niż w ich
paszportach oznaczono, kierują się z prośbami o przedłużenie do tych głównych i miejscowych
Naczelników guberni, od jakich otrzymali paszporty na wyjazd za granicę, przedkładając przy
tych petycjach blankietowe pieniądze za cały okres, na jaki proszą o przedłużenie, po 10 rubli za
każde półrocze.
4)  Termin dozwolonego przebywania wszystkich ogółem  rosyjskich poddanych za granicą, z
ważnym paszportem wyznacza się na pięć lat.
5) Rosyjscy poddani znajdując się za granicą w celach handlowych, po upłynięciu ważnego
terminu, jeśli nie posiadają możliwości, bez zaniedbywania własnych czy powierzonych im
korzyści, powrotu do Rosji, to o przedłużenie dalszego pobytu za granicą powinni zwrócić się z
prośbą do odpowiedniej Rosyjskiej Misji.
6) Zagraniczne Paszporty są okazywane w przygranicznych komorach celnych zarówno przy
wyjeździe z Rosji jak i przy powrocie.
7) Za przeterminowanie paszportu nalicza się komorami celnymi, przy powrocie do Rosji,  karę
po dziesięć (10) rubli za każde pełne sześć miesięcy, nawet gdyby przeterminowanie wynosiło
nie więcej niż jeden miesiąc.

Uwaga: Za przeterminowanie paszportów, wydanych w guberniach Cesarstwa Polskiego do
wyżej wskazanych w tym punkcie dziesięciu rubli, egzekwuje się jeszcze opłatę dodatkową w
wysokości po pięć rubli za każde półrocze.
8) Wyjeżdżający za granicę z jednym wspólnym dla kilku osób paszportem mogą otrzymać, w
razie potrzeby, od Rosyjskich Misji i Konsulatów oddzielne dla siebie zezwolenia na termin, we
wspólnym paszporcie ustalane przy zobowiązaniu do wpłaty blankietowego cła w przygranicznej
komorze celnej, przy powrocie do Rosji, za każde wydane oddzielne zezwolenie. Prócz tego,
Misja bądź Konsulat pobiera przy wydaniu oddzielnego zezwolenia cło w wysokości 2
metalowych rubli.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 34:

Wyciąg z przepisów
dotycz. pasażerskich rzeczy

Paragraf 1 Jako rzeczy pasażerskie rozumie się wszystkie rzeczy znajdujące się przy
pasażerach będące w ich korzystaniu i niezbędne dla nich w podróży.  Rzeczy te, jako że nie
stanowiące przedmiotu handlu przepuszcza się bez oclenia.

Uwaga 1 Do rzeczy podlegających przepuszczeniu bez cła przy pasażerach, nie mogą
odnosić się przedmioty, wwóz których, z zagranicy, ogólnie jest zakazany.



Uwaga 2 Znajdowane podczas kontroli przyjeżdżających z zagranicy będące w korzystaniu
zagraniczne karty do gry i wróżenia nie mogą być przepuszczone w żadnej ilości a powinny być
od nich odbierane celem okazania w Urzędzie do spraw sprzedaży kart do gry.

Paragraf 2 Do rzeczy podlegających przepuszczeniu bez cła ( znajdujących się) przy
przejeżdżających należą:
1) Będące w użytku odzież, obuwie, bielizna noszona i ręczniki w ilości, nie przewyższającej
zwykłej potrzeby pasażera.
Uwaga. Poduszki, materace i bielizna stołowa i pościelowa, choć będące w użytku,
przepuszczane są bez oclenia tylko w bardzo niewielkiej ilości.
2) Odzież futrzana, taka jak: futra, czapki, mufty (do ogrzewania dłoni) i tym podobne, po jednym
przedmiocie na każdego pasażera.
3) Złote, srebrne i inne metalowe przedmioty do użytku domowego, do 3 funt. na każdą osobę, a
także podróżne nesesery różnego rodzaju, po jednym na osobę.
4) Rzeczy galanteryjne, złote, srebrne i inne po dwie sztuki każdej pozycji na każdą osobę;
drobne rzeczy dla toalety, takie jak : pierścionki, szpilki, spinki do mankietów i temu podobne ile
będzie przy pasażerze, jeśli owe, oczywiście są przywiezione nie na sprzedaż.
Uwaga do punktów 3 i 4:
Wszelkie srebrne rzeczy, będące w użyciu, wykonane w Imperium i wyposażone w oznakowania
zakładów probierniczych (wyk. ekspertyz jakości) są przepuszczane bez oclenia i bez ograniczeń
w ilości.
5) Wszystkie wyżej nie nazwane rzeczy, służące do osobistego w podróży użytku podwójne, a
rękawiczek nowych nie więcej niż 1 tuzin.
Uwaga 1 Do przedmiotów osobistego użytku w podróży nie należą: naczynia kuchenne, stołowe i
herbaciane serwisy, brąz (chodzi o przedmioty z brązu), zegary stołowe i ścienne, zasłony,
sztory, dywany i ogólnie wszelkie rzeczy służące do umeblowania i ozdabiania wnętrz.
6) Przy osobach na stanowisku medycznym - instrumenty medyczne; przy artystach malarzach
-przedmioty dla sztuk ich niezbędne; przy rzemieślnikach -  instrumenty potrzebne dla ich
rzemiosł; przy muzykantach - ich ręczne instrumenty, jeśli wszystkie te przedmioty, w ilości swej,
oczywiście , nie są przywiezione na sprzedaż.
7) Napoczęte: paczka tabaki do wąchania  i paczka tabaki do palenia, a cygar - nie więcej niż
jedna setka na każdego.
8) Zapasy spożywcze w ilości nieznacznej.
9) Szkatułki, kufry, skrzynie, duże torby podróżne, walizki i tak dalej, w jakich znajdują się rzeczy
pasażerów, ile będzie.
Uwaga. Pod postacią szkatułek, skrzyń i innych pojemników służących do pakowania rzeczy
pasażerskich nie należy przepuszczać bez oclenia szkatułek zupełnie nowych, z brązowymi ( w
sensie metalu)  i innymi ozdobami, z rzeczami spakowanymi tych pojemnikach tylko jednego
rodzaju.
10) Ekwipunki, jakie zostały wywiezione z Imperium, jeśli o takowym wywozie zostanie
przedłożone zaświadczenie tej komorze celnej, przez którą ekwipunek został wywieziony.
Za cały pozostały ekwipunek pobiera się cło taryfowe z tym, że jeśli pasażer z opłaconym cłem
ekwipunkiem, zechce wyjechać z powrotem za granicę to opłata jest mu zwracana przy
wyjeździe, po okazaniu  pokwitowania, które na ten koniec,  na jego żądanie powinno być
wydane z komory celnej ściągającej opłatę. Takowe pokwitowania są ważne w przeciągu dwóch
lat od dnia wydania.

Paragraf 3 Za wszystkie rzeczy pasażerów, jakie nie będą podlegały przepuszczeniu
bezcłowym na podstawie paragrafu poprzedniego, należy ściągać opłatę taryfową. Przy tym
przestrzega się: po 1) by opłata ta była pobierana tylko za nadmierną ilość rzeczy, ponad tą
dozwoloną (ilość) do przepuszczenia bezcłowego; 2) by owa nie była ściągana za rzeczy,
odnośnie których przedstawione będzie zaświadczenie, żę są one wywiezione z Imperium, i po



3) by opłata nie była pobierana zupełnie w tych wypadkach, gdy za całe mienie  pasażera będzie
ona wynosić nie więcej niż cztery ruble pięćdziesiąt kopiejek.

Paragraf 4 Urzędnicy celni, zanim przystąpią do kontroli rzeczy pasażera, są obowiązani
zapytać go, czy są wśród jego mienia towary bądź przedmioty w formie towarów, typu: materiały(
tekstylne)   w kawałkach i wycinkach sfastrygowane nicią, formie prześcieradeł, płaszczy bądź
innych przedmiotów odzieży, rzeczy dla ozdoby wnętrz itp. Jeśli pasażer oświadczy podczas
kontroli, że nie posiada obłożonych cłem towarów bądź przedmiotów w formie towarów ale
ostatnie będą wykryte w jego bagażu, to na pasażera nakłada się opłatę w wysokości dwóch
trzecich należnych za oznaczone towary bądź przedmioty cła. Towary bądź przedmioty
zabronione na wwóz  nie zadeklarowane przez pasażera przy kontroli, a także towary bądź
przedmioty schowane przez pasażera w specjalnie ukrytych miejscach, czy to przy sobie pod
odzieżą, w obuwiu, bieliźnie itp. ujawnione przy kontroli bagażu bądź osobistej podlegają
konfiskacie.
Uwaga. W urzędach celnych Kawkazkiego/Kaukaskiego kraju oraz w komorze celnej
Astrachańskiej od towarów i przedmiotów w formie towarów, niezadeklarowanych przez
pasażera a wykrytych przy kontroli pobiera się taryfową opłatę celną  w wysokości jednej z
trzecią opłaty, przedmioty ukryte podlegają konfiskacie, wedle zasad ogólnych, jako przewożone
skrycie, przy czym konfiskatę poprzedza sporządzenie protokołu z podpisem wszystkich
kontrolujących i samego pasażera, jeśli on tego nie odmówi.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 35:

Paragraf 5 Bagaż pasażerski, a także przedmioty podróżujące oddzielnie od pasażera w
specjalnych pomieszczeniach są kontrolowane według oświadczeń ustnych, przy czym rezultaty
tej kontroli są wnoszone do specjalnie do tego przeznaczonych ksiąg. Jeśli pasażer nie zechce
zapłacić za oznaczone przedmioty cła, to zezwala mu się na odesłanie rzeczy z powrotem z a
granicę.

Paragraf 6 Jeśli o kontroli przedmiotów oznaczonych w poprzednim paragrafie nie zostanie
wykonane oświadczenie w przeciągu czternastu dni od dnia przywiezienia, to kontrolowane są
one na podstawach jednakowych z towarem.

Paragraf 7 Za rzeczy pasażerskie nie uznaje się takich, jakie nie znajdują się przy pasażerach
a są dostarczane oddzielnie, oprócz rzeczy posiadających jawne oznaki korzystania,
przywożonych do portowych komór celnych a także tych istniejących przy kolejach, które to
rzeczy mogą być przepuszczane bezcłowo, na podstawie zasad pasażerskich, decyzją
zarządzających tymi komorami celnymi, po okazaniu dowodów, że rzeczy należą rzeczywiście
do osób przybyłych z zagranicy.

Paragraf 8 Zasady dotyczące rzeczy pasażerskich odnoszą się do wszystkich europejskich
komór celnych i strażnic bez różnicy w prawach udzielonych im celem odprawy celnej towarów,
wedle zasad ogólnych dla działania taryfy. Na tej zasadzie, jeśli wśród rzeczy pasażerskich
okażą się przedmioty, wedle ogólnych zasad niedozwolone na przepuszczenie przez tę komorę
celną bądź strażnicę, do której przywiezione zostały, to dozwala się owej odprawiać je na sumę
cła  do 90 rubli na osobę bądź rodzinę. W wypadku zaś przywiezienia do takowej komory celnej
bądź strażnicy określonych przedmiotów na sumę wyższą, należy postępować z owymi, jak z
towarami, przywożonymi w takie miejsca celne do jakich przywóz owych jest zabroniony.

Paragraf 9 Na prośbę pasażera, składającego o tym oświadczenie (pisemne bądź ustne),
należący do niego bagaż dostarczony do przygranicznej komory celnej koleją żelazną, może być
skontrolowany w wewnętrznej komorze celnej, do której jest on przekazywany w tym celu przez
komorę celną.



Paragraf 10 Przywożone z zagranicy bagaż i w ogólności pasażerskie rzeczy przeznaczone
wedle dokumentów bagażowych bądź specyfikacyjnych do wewnętrznych miast Imperium, w
których znajdują się komory celne, powinny być odprawiane wedle ustanowionego porządku
celem kontroli i odprawy celnej do podległych wewnętrznych komór celnych, bez specjalnego o
to starania właściciela rzeczy.

Paragraf 11  Jeśli pasażer jadący z zagranicy z biletem komunikacji bezpośredniej i
zamierzający zrobić sobie, na czas krótki, przystanek w drodze, zechce by kontrola jego bagażu i
rzeczy pasażerskich przebiegała w jego obecności w przygranicznej komorze celnej, zamiast w
wewnętrznej, to powinien on zdać bagaż na kolejach zagranicznych nie do ostatecznej stacji
jego podróży a tylko do przygranicznej rosyjskiej stacji, gdzie bagaż będzie przechowywany w
miejscowej komorze celnej do przybycia samego pasażera, z przestrzeganiem przy tym
paragrafu 6 niniejszych zasad.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


