
sygnat. 4/6/0/1.2/197

Podania o wydanie paszportu ołówkiem:6 29

zdjęcie nr 36:

Min. Spraw Wewnętrz
Białostocki Miejski Urząd Policyjny Guberni Grodzieńskiej
kwietnia 14 dnia 1915 r.
N 1770

3- wydz.
6- stol (jednostka drobniejsza od wydziału-biuro)

Do Grodzieńskiego Gubernialnego Zarządu

pieczęć z datą: 17 kwietnia 1915 r
Raport

Przedkładając korespondencję z petycją Łomżyńskiej mieszczanki wdowy Rochli Leji
Rogienieckiej melduję Zarządowi Gubernialnemu, że świadectwo wyjścia-zwolnienia
Rogienieckiej przy korespondencji z 8 grudnia 1914 r. za N 16866 przekazano do Kancelarii
Gubernatora Grodzieńskiego.

Wypełn. obowiązki Policmajstra
Podpułkownik podpis
Sekretarz podpis

niebieską kredką: N 4/15 r.
—-------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 37:

Min. Spraw Wewnętrz ołówkiem:30
Zarząd Gubernialny Grodzieński
3 - wydział
6 stol (jednostka admin podleg. wydziałowi- biuro)

stycznia 26 dnia 1915 r.
N 75

na marginesie z lewej strony:
Zaświadczenie



Białostockiego Biura Adresów
Wymieniona tu Rogienicka zameldowana na ul. Kowieńskiej Grodzieńskiego 4 kwartału

Naczelnik Biura Adresów podpis
29 stycznia 1915 r.

m. Grodno
Białostockiej Miejskiej Policyjnej  Administracji

pieczątka: Białostocki Miejski Policyjny Zarząd
29 stycznia 1915 r.
wejście N 1770

pieczątka czerwona: według oznaczenia

Załączając niniejszym petycję wdowy żydówki Rochli Leji Rogienieckiej na imię
(skierowaną do) Pana Naczelnika guberni, Zarząd Guberni poleca Policyjnej Administracji
zaoferować Rogienieckiej podpisanie takowej i zażądawszy wówczas od niej oświadczenia
na przesiedlenie do Palestyny, o którym się wspomina w petycji, zwrócić je do tego Zarządu
z przedłożeniem wspomnianego oświadczenia.

Wypełn. obowiązki Radcy podpis
Za Referenta podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 38:

pieczęć: Otrzymano 31 stycznia 1915 r. Naczelnik Policji 4 kwartału m. Białystok, wejście N
1 (?)65
pieczęć: Białostocka Miejska Policyjna Administracja/Zarząd do wypełnienia powierzamy
Naczelnikowi Policji 4 kwartału, oczekując na meldunek.
29/1 1915 r.
Pomocnik Policmajstra podpis
N 1770

1/199
—--------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 39:

ołówkiem: 31

1915 r. marca 27 dnia ja niżej podpisana wdowa Rochla Leja Rogieniecka w związku z
przedstawioną mi niniejszą korespondencję mam zaszczyt wyjaśnić, że żądanego z polecenia
Zarządu Gubernialnego (uwolnitielnoje swidietielstwo) -świadectwa wyjścia-zwolnienia ja
przedłożyć nie mogę ponieważ takowe znajduje się u agenta żydowskiego kolonizacyjnego



towarzystwa Grawie, zamieszkałego w 1 kwartale m. Białystok na ulicy Pocztowej w domu
własnym do którego mianowicie należy się zwrócić z żądaniem.
Rochla Leja Rogieniecka, a za nią niepiśmienną na jej prośbę osobistą podpisał -podpis W.
Szerejta
Wyjaśnienie odbierał Sek(?)t.   nadzor. podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 40:

pieczęć: Przekazuję Naczelnikowi Policji 1 kwartału m. Białystok celem bezpośredniego
wykonania
31 marca 1915 r. N 1965
podpisy urzędnicze w liczbie trzech
2/993
Do 17996
4406/1065

pieczęć: Otrzymano u Naczelnikowi Policji 1 kwartału m. Białystok
2 kwietnia 1915 N 4406

Zaświadczenie
pieczęć: Białostocka Miejska Policyjna Administracja/Zarząd
4 kwietnia 1915 N 1770

Niniejszą korespondencję przedkładam Białostockiej Miejskiej Policyjnej
Administracji/Zarządowi celem dopełnienia korespondencji przedłożonej 4 grudnia 1914 r. za
N 17996/ 16866                                           3 kwietnia 1915 r.

Naczelnik Policji 1 kwartału m. Białystok Pawluczuk
urzędnik podpis

0łówkiem rękopis w prawym dolnym rogu: Świadectwa wyjścia-zwolnienia Rogienieckiej
przekazać do Kancelarii Grodzieńskiego Gubernatora 8 grudnia 1914 r. za N 16866
—------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 41:

Petycja nie podpisana,                                   20/1 ołówkiem : 6
zwrócić z powrotem. ołówkiem : 32
Radca podpis

Jego Wysokości Gubernatorowi Grodzieńskiemu

czerwonym:  Zaświadczenie 1/1/1



na marginesie po lewej stronie ołówkiem:  Otrzymała zaświadczenie o przesiedleniu na
osiedlenie w Palestynie, ale jechać tam z powodu wojny nie może, prosi o powrotne( w
sensie ponowne) przyłączenie do społeczności.

104/59
Mieszczanki Gubernialnego Miasta Łomży, mieszkającej teraz w m. Białystok wdowy
Rochli Leji Rogienieckiej

pieczęć: Kancelaria Gubernatora Grodzieńskiego
9 stycznia 1915 r.
Wejście Nr-

Petycja
Urodziłam się w m. Łomża, gdzie wedle Ksiąg Łomżyńskiego Miejskiego Magistratu
zostałam włączona do Łomżyńskiej ludności stałej, poza tym, po śmierci mego męża
zostałam sama jedna, bez żadnej rodziny i przy73 letnim niedołęstwie swym zamierzałam
wyjechać do Palestyny do świętego dla nas miasta Jerozolimy by tam modlić się do boga i
następnie po zakończeniu swego życia zostać pochowaną na cmentarzu św. przodków
Izraela, w związku z tym na podstawie wniesionej przeze mnie Waszej Wysokości  petycji o
zezwolenie mi na swobodne przesiedlenie zostałam wyłączona z ksiąg ludności stałej m.
Łomży i otrzymałam zaświadczenie przesiedleńcze na wyjazd za granicę i teraz władza
policyjna bez względu na działania wojenne  Turcji  zmusza mnie do wyjazdu.  Żałuję  swego
zamierzonego błędu i z pełną miłością do ojczyzny pragnę pozostać rosyjską poddaną jak
poprzednio.  - A w związku z tym zwracam niniejszym z powrotem wydane mi
zaświadczenie na wyjazd za granicę i  mam zaszczyt najpokorniej prosić Waszą Wysokość w
związku z odmową mą wyjazdu za granicę i w świetle chęci mej pozostania rosyjską poddaną
jak dawniej, uczynić przychylne rozporządzenie komu się należy odnośnie ponownego
włączenia mnie do Łomżyńskiej ludności stałej wedle ksiąg Magistratu jak poprzednio i
wydać mi zaświadczenie zezwalające
N 4/15 r.          8 ołówkiem: Zarząd Gubern.

na marginesie z lewej strony : załącznika brak.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 42:

na prawo pobytu w m. Białystok aż do finalnego ponownego włączenia mnie do Łomżyńskiej
miejskiej ludności stałej.

Niniejszym zwracam z powrotem wydane mi zaświadczenie na wyjazd i przesiedlenie za
granicę.

Z uwagi na niepiśmienność i prośbę osobistą Rechli Leji Rogienieckiej podpisuję - podpis.



M. Białystok
grudzień 23-go dnia 1914 r.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 43:

Jego Wysokości Łomżyńskiemu Gubernatorowi

ołówkiem: 15/(12?)                                                ołówkiem: 33

N 2653
Mieszkańca osady Grajewo pow. Szczuczyńskiego
Jankiela Judki Mendelew Kurejwowskiego.

Petycja
Mam zaszczyt oświadczyć Waszej wysokości, że od prośby mojej odnośnie wydania mi
Paszportu zagranicznego odstępuję i zrzekam się otrzymania proszonego paszportu w wyniku
ustania takowej potrzeby oraz, że na skutek mej odmowy, pieniądze 20 rubli przedłożonych
przeze mnie w tym przedmiocie przy petycji podlegają zwrotowi dla mnie.
A dlatego mam zaszczyt najpokorniej prosić Waszą Wysokość, w związku z  odmową mą
otrzymania Paszportu zagranicznego, przedłożone przeze mnie w tym przedmiocie celem
wypełnienia opłaty pieniądze 20 rubli, niech raczy uczynić (Jego Wysokość) rozporządzenie o
ich zwrocie dla mnie.

Ja. Ju. Kurejwowski

Dwadzieścia rubli otrzymałem
Ja. Ju. Kurejwowski

ołówkiem: N 4/915 ukończyć

M. Łomża
kwietnia 15-go dnia 1915 r.

bardzo nieczytelne pismo: W dowodzie  (?) przebywa w czasie wojny w gm. Bogusze od
19-go stycznia tego roku za N 278
—---------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 44:

ołówkiem: 912                            34

Jego Wysokości Panu Łomżyńskiemu gubernatorowi



Mieszkańca osady Grajewo, powiatu Szczuczyńskiego,
Jankiela Judko Mendelewicza Kurejwowskiego

Petycja
W związku ze sprawami prywatnymi w najbliższym czasie mam potrzebę wyjazdu do
Szwecji wraz z rodziną. W związku z tym przedkładając zaświadczenie kwalifikacyjne za N
1-ym, mam zaszczyt pokornie prosić Waszą Wysokość o wydanie mi wraz z żoną i dziećmi
wymienionymi w kwalifikacji, paszportu zagranicznego terminem na sześć miesięcy, jaki dla
doręczenia mi przekazać proszę Naczelnikowi Policji 4 kwartału miasta Białegostoku, wedle
zamieszkania mojego w tym mieście przy ulicy Lipowej w domu Gwina. Należne za paszport
pieniądze w sumie
—--------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 45:

lewa strona zdjęcia:
dwudziestu rubli  niniejszym przedkładam.
M. Łomża, lutego 12-go dnia 1915 r.
Ja. Ju. Kurejwowski

prawa strona zdjęcia:

N 1
Zaświadczenie kwalifikacyjne ołówkiem: 35
Na otrzymanie paszportu zagranicznego

Łomżyńska Gubernia
Powiat Szczuczyński
Gmina Bogusze

Imię, imię po ojcu i nazwisko: Jankiel Judko Mendelew Kurejwowski

Stan i ranga, rodzaj zajęcia, jeśli kupiec (należący do) gildy (związku kupieckiego), to kiedy, z
jakim numerem i w jakim Urzędzie Skarbowym wydano mu certyfikat gildy. Jeśli
rzemieślnik, to gdzie dokładnie zapisano go do cechu:

mieszczańskie, krawiec

Gdzie urodzony: w mieście Augustowie, Suwalskiej guberni

Czy jest zapisany do ksiąg ludności stałej, w jakiej wsi, pod jakim numerem: w osadzie
Grajewo, gminy Bogusze, pod N domu 124 na stronie 286



Czy posiada książkę legitymacyjną, kiedy takową wydano i o jakim numerze: Nie posiada

Czy wypełnił wiernopoddańczą przysięgę, gdzie i kiedy: urodzony w tym kraju

Jeśli jeszcze podlega poborowi wypełnienia obowiązku wojskowego, to w którym roku : -

Łomżyńska Gubern. Typografia F. N. 132
—--------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 46:

lewa strona zdjęcia:

Jeśli spełnił już obowiązek służby wojskowej, to w jakim Prisutstwii (Urzędzie), w którym
roku, z jakimi rezultatami: W 1881 r. w Białostockim powiatowym wojskowego obowiązku
Prisutstwii (Urzędzie), zaliczony do rezerwy drugiej kategorii

Czy nie należy do szeregowych rezerwy, jeśli tak to w jakiej kategorii: Nie należy

Jeśli szeregowy rezerwy to jakiego roku, z jakiego Prisutstwija (Urzędu) posiada świadectwo
rezerwy, kiedy wydane i o jakim numerze:  Nie należy

Czy nie znajduje się pod nadzorem policji, sądu bądź śledztwa: Nie znajduje się

Gdzie się wybiera, w jakich sprawach, na jaki okres czasu: do Szwecji w sprawach
prywatnych na 6 miesięcy

Czy nie występują przeszkody do wyjazdu w sferze policyjnej, podatkowej bądź innej: Nie
występują

Jeśli kobieta zamężna bądź  niepełnoletni, to czy zgadzają się na wyjazd rodzice,
opiekunowie bądź mąż: -

Os. Grajewo, 19 stycznia 1915 r.
Skreślonego “ Jankielew” nie czytać

Pieczęć urzędnicza nieczytelna
za Wójt gminy Bogusze- podpis (Kamieński?)
Pisarz- podpis

prawa strona zdjęcia:

Opis cech



tak osoby, na której imię wydano świadectwo kwalifikacyjne jak i osób o wpisanie, których
do tego paszportu prosi ta osoba

lp Imiona i nazwiska wiek wzrost włosy na: głowie, brwiach i
brodzie

1 Jankiel judko Mendelew
Kurejwowski

54 średni czarne z siwizną

2 jego żona: Sora Rywka 53 średni ciemny blond

jego dzieci

3 Lew 19

4 Chemia 15

5 Masza 14 średni także ciemny blond

6 Ilja/Eljasz 10

7 Rachila 8

lp nos usta podbróde
k

twarz cechy
szczegól
ne

kawaler religia

1 umiar- -kowane po- -ciągłe brak żonaty judaistyc
zna

2 tak- -że tak- -że także zamężna judaistyc
zna

jego dzieci

3

4

5 tak- -że tak- -że brak - także

6

7

Osada Grajewo 19 stycznia 1915 r.

pieczęć urzędnicza nieczyt.: Z Wójt gminy Bogusze podpis (T. Kamieński?)



Pisarz podpis
—--------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 47:

Szczuczyński Zarząd Powiatowy, zatwierdzając niniejsze świadectwo kwalifikacyjne,
potwierdza, że figurujące w nim osoby pod nadzorem policji, śledztwem i sądem nie znajdują
się i do wydania im paszportu na wyjazd do Szwecji przeciwwskazań nie ma.
Miasto Szczuczyn 12 lutego 1915 r.

Za Naczelnika powiatu podpis

pieczęć Szczuczyńskiego Zarządu Powiatowego

Referent podpis
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 48:

23/2 1915                      pilne            ołówkiem: 37

N 2056
Gubern. Grodzieńskiemu

Proszę Waszą Wysokość o powiadomienie mnie  czy nie napotyka się  przeciwwskazań na
wyjazd za granicę mieszkańca Grajewa pow. Szczuczyn  Jankiela Judka Mendelew
Kurejwowskiego, 2 (czasowo zamieszkałego w  m. Białystok, ul. Lipowa, dom Gwina) ( z
żoną Sarą( w dokumencie poprzednim figuruje jako Sora ale jest to odmiana tego samego
imienia) Rywką i dziećmi Lwem 19 lat, Chemją 15 l., Maszą 14 l., Ilją 10 l., i Rachilą 8 l.,

Gub. podpis

23/2 1915
N 2055

Naczelnik Guberni Łomżyńskiej  podpis

Do Wydziału Generał-Kwartirmejstra (Kwatermistrza)  Głównego Zarządu Generalnego
Sztabu
Proszę Oddział o poinformowanie mnie

Gub. podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 49:

lewa strona zdjęcia: pismo bardzo nieczytelne



23/2 1915
N 2057                  Naczeln. Szczuczyńskiego powiatu
W przybliżeniu 1/19 natychmiast przedstawić mi w jakim roku powołany do odbycia
obowiązku służby wojskowej Lew Jankielew Kurejwowski został wpisany  do
kwalifikacyjnego świadectwa jego ojca odnośnie wykluczenia przeciwwskazań do wyjazdu
za granicę rodziny Kurejwowskich, poświadczając jego powiadomienie oświadczeniem 12
lutego b.r.
pochodnego numeru na poświadczeniu nie napisano
podpis

prawa strona zdjęcia:

Naczelnik Łomżyńskiego Gubernialnego Zarządu Żandarmerii
16 lutego 1915 r.
N 547
m. Łomżą
L.G.T. ołówkiem: 17/(4?)   1071 38

Tajne
ołówkiem: Stol (biuro) 2

Z mojej strony nie istnieją przeciwwskazania do wyjazdu za granicę mieszkańca os.
Grajewo, Jankiela Judka Mendelewa Kurejwowskiego wraz z rodziną.

Pułkownik podpis

Panu Gubernatorowi Łomżyńskiemu
—--------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 50:

Zarząd Główny Sztabu Generalnego ołówkiem: 15/ (III?) celem (?)       39  Tajne
Odział Generał Kwatermistrza                           2037
specjalne
zadanie biurowe
9 marca 1915 r.
N 4340
Piotrogród                                                                 Łomżyńskiemu Gubernatorowi

ołówkiem na marginesie: Wybór 1 30/(III?)

Skutkiem stosunku z 23 lutego tego roku o N 2055,
Oddział Generał Kwatermistrza Zarządu Głównego Sztabu Generalnego oznajmia Waszej



Wysokości, że informacji o zaangażowaniu wspomnianych w tym stosunku osób w
szpiegostwo brak.

Wypełn. funkcję Generał Kwatermistrza, Generał Major podpis - Leontjew

ołówkiem:  Kurejwowski

Za Referenta , Pułkownik podpis - Jerandakow

ołówkiem:Wejście 912 Stol (biuro) 2
—-------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 51:

Min. Spraw Wewnętrznych                                 Pilnie Grodzieńskiemu
Łomżyński Gubernator                                       Gubernatorowi ołówkiem: 40
Przez Kancelarię
marca 31 dnia 1915 r.
N 3357
m. Łomża                                      Proszę o rozporządzenie Waszej Wysokości odnośnie

przyspieszenia odpowiedzi na pismo z 23 lutego b. r. o N
2056 dotycz. sprawy Jankiela Judki Kurejwowskiego

Gubernator podpis
Za kierownika Kancelarii podpis

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

zdjęcie nr 52: bardzo nieczytelnie

31/3 1915
N 3386                                             ekspresowo

Nacz. Szczuczyńskiego powiatu

Proponuję Waszej Wysokości  jak najszybciej dopełnić mi zlecenia z 26 lutego b. r. o N 2057
w sprawie Kurejwowskiego
Gubernator Pan podpis -(Ławrow?)
—------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 53: pismo nieczytelne

Wejście 3483
7/6 1915 ( N 1509?) ołówkiem: 41



Naczeln. Mazowieckiego pow.
Przesyłając niniejszym petycję mieszkańców powierzonego Wam powiatu Pauliny i Józefy
Kuleszy odnośnie wydania im paszportów zagranicznych i dwóch świadectw
kwalifikacyjnych proponuję Waszej Wysokości zażądać od proszących 4 znaczków
herbowych wartości w rublach, przedłożyć korespondencję ze znaczkami mnie wraz z
informacjami dotyczącymi tej sprawy i Waszą konkluzją  odnośnie powagi prośby obydwu
petentek.

Gubern.

N 4/ 915
—------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 54:

Min. Spraw Wewn. ołówkiem: 42
Łomżyński Policmajster
czerwca 14-go dnia 1915 r.
N 5335
M. Łomża
L.G.T ( zapewne Łomżyńska Gubern. Typografia)

niebieską kredką: St.- biurowość 2 17/VI 915 r.
N 3792

Do Kancelarii Łomżyńskiego Gubernatora

Zagraniczny paszport Mendela Rabinowicza niniejszym przesyłam.

ołówkiem: N 4/915
Za Policmajstra podpis (Siomuchin)
Za Referenta podpis (I Nożewski)
—-------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 55:

ołówkiem:43

24 stronice, herb Ros. Imperium,  N 467
Zagraniczny paszport
Podpis właściciela:  Mendel Rabinowicz
“Podpis właściciela” w jęz niem i franc.
—-------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 56: paszport otwarty

Pobrano opłatę (20) dwadzieścia rubli za 6 miesięcy



lewa strona zdjęcia:                                                                                                 ołówkiem:44
Okaziciel niniejszego: mieszkaniec m. Łomża Mendel Joselew Rabinowicz-26 lat
wyjeżdża za granicę

w dowód czego i celem swobodnego

prawa strona zdjęcia:
przejazdu paszport niniejszy wydano z przyłożeniem pieczęci. W m. Łomża października
dnia 24-go 1911 r.
Gubernator: podpis
pieczęć:Łomżyński Gubernator podpis  Papudogło

Kierownik Kancelarii podpis Muratow
—-------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 57:

po niemiecku, powtórka strony powyższej: Okaziciel niniejszego: mieszkaniec m. Łomża
Mendel Joselew Rabinowicz-26 lat
wyjeżdża za granicę
pieczęć: Łomżyński Gubernator
Łomża 25 października 1911 r.

to samo po francusku: Okaziciel niniejszego: mieszkaniec m. Łomża Mendel Joselew
Rabinowicz-26 lat
wyjeżdża za granicę
pieczęć: Łomżyński Gubernator
Łomża 25 października 1911 r.
—-------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 58:
Paszport zagraniczny str. 15

ołówkiem 46

Odznaczenia stemplem

odnośnie wyjazdu za granicę

pieczęć: przy odjeździe przybył do Bogusz 27 października 1911 r.

odnośnie powrotu z zagranicy

pieczęć słabo czytelna: przy …w Grajewie 5 listopada 1911 r.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------



zdjęcie nr 59:

strona 21

ołówkiem: 47

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.
—------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.
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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.

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.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 62:

Min. Spraw Wewn. ołówkiem: 49
Białostocki Policmajster
Guberni Grodzieńskiej
Listopada 9 dnia 1915 r.
N 14080
miasto Kaługa                                  Do Kancelarii Grodzieńskiego Gubernatora

pieczęć: Kancelaria Grodzieńskiego Gubernatora
12 listopada 1915 r.
Wejście N 2844

Przesyłam niniejszym do Kancelarii Pana Grodzieńskiego
Gubernatora niewykorzystany paszport zagraniczny o N 467
na imię Judko Szerenieca administracyjnie wysłanego wedle
zarządzenia Głównego Naczelnika Dwińskiego Okręgu
Wojskowego z m. Białystok.

Wyk. obowiązki Policmajstra -podpis

ołówkiem: 3



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

zdjęcie nr 63:

12476
Niniejsze pismo z wymienionym w nim zagranicznym paszportem o N 467 na imię

Judko Szerenieca Kancelaria Grodzieńskiego Gubernatora przesyła wedle przynależności do
takowej że ( chodzi o kancelarię) Łomżyńskiego Gubernatora. M. Kaługa, listopada 27 dnia
1915 r.
Kierownik Kancelarii podpis
Pomocnik Kierownika podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 64:

Strona paszportu zagranicznego

Talon

Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. lipca 10-go dnia o N 9 Stefanii
Stanisławownie (kartka zniszczona na nazwisku)nickiej z dziećmi Francem i Czesławą

odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe 4 października
1915 r.
pieczęć: Gubernator Łomżyński

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 50
informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 65:

Strona paszportu zagranicznego

Talon

Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. czerwca 23-go dnia o N 7 Katarzynie
Stanisławownie Bogdan z córką Marianną 2-uch l. (zapewne chodzi o wiek- letnią)  (tusz
rozmazany na zdaje się jakimś numerze)

odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe Archangielsk
16 lipiec 1915 r.

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 51



informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 66:

Strona paszportu zagranicznego

Talon

Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. czerwca (brak) dnia o N (brak) mieszkance
wsi i gminy Drozdowo pow. Łomżyńskiego i guberni Mariannie Kierkowskiej ( zapewne chodzi o
nazwisko Kierzkowski) z synem Piotrem

odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe Archangielsk 5
lipiec 1915 r.

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 52
informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 67:

Strona paszportu zagranicznego

Talon

Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. lipca 6 dnia o N 8 mieszkance  Łomżyńskiego
powiatu  i guberni Stanisławie Zarissckoj(zapewne chodzi o Zarzyckiej) 30 lat z córką Marianną 1
i ½ roku

odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe Archangielsk
27 lipiec 1915 r.

pieczęć: Gubernator Łomżyński

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 53
informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

zdjęcie nr 68:

Strona paszportu zagranicznego

Talon



Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. czerwca 21 dnia o N 6 mieszkance wsi
Grabowo Nowe  Łomżyńskiego powiatu  Bronisława Grabowska

odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe Archangielsk
27 lipiec 1915 r.

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 54
informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 69:

Strona paszportu zagranicznego

Talon

Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. czerwca 23 dnia o N 5 Leokadii Antonownie
Popławskiej
odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe Archangielsk 5
lipiec 1915 r.

pieczęć: Gubernator Łomżyński

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 55
informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zdjęcie nr 70:

Strona paszportu zagranicznego

Talon

Wydany przez Łomżyńskiego Gubernatora 1915 r. lipca 27 dnia o N 10 włościance Natalii
Józefownie Chmielewskiej z dziećmi: Stefanią, Władysławem, Stanisławem i Hieronimem

odznaczenie stemplem o wyjeździe za granicę, pieczęć: okazany przy wyjeździe Archangielsk
21 sierpień 1915 r.

Ten talon podlega wycięciu w przygranicznej komorze celnej w dowód okazania paszportu.

ołówkiem: 56
informacja na marginesie drukiem: blankiet ten wypełnia osoba wydająca paszport.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


