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skan nr 1 i 2 nie wymagają tłumaczenia

skan nr 3

19 b                          Wojsk Polic 1

ołówkiem słabo czytelne ślady: am Rz Gub, Wydz Woj Pol
Referat 16/1909  przeterminowaniu paszportów

16/909
—----------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 4 ( rękopis bardzo słabo widoczny)

Zobowiązanie N 407 czerwoną kredk: 20/III ołówkiem: 1

pieczęć: Kanc. Łomż. Gub. otrzym. 21 marca 1909
pieczęć: Zarząd Gubernialny Łomżyński 22 marca 1909 r. N. wejścia dziennika - brak

1909 r. marca 5, ja niżej podpisana
Dwośka Mordkowna Chmiel
daję niniejsze zobowiązanie Aleksandrowskiej Komorze celnej w związku z tym, że
należnych mi opłat za przeterminowanie paszportu, wydanego mi na (?) rok przez
Gubernatora gub. Łomżyńskiej 1908 roku lipca 17-go dnia o N 245, na podstawie którego
przekroczyłam granicę w Aleksandrowie 28 lipca 1908 roku, jest w ilości 9 (?)- rubl.     kop.,
a dokładnie:
na korzyść Aleksandrowskiego Komitetu do spraw rannych 2 rub. 50 kop.
opłaty blankietowej                                                                 -         50 kop.
na korzyść Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża  5 rub.
opłaty miejskiej                                                                      5 rub.
zobowiązuję się do uiszczenia po przybyciu do miejsca zamieszkania, które będę miała (w)
Nowogród gub. Łomżyńskiej, Łomżyńskiego powiatu.
Podpis: niepiśmienna
Zobowiązanie odbierał Pom. Pakg. Nadz .podpis
W obecności: Członka Komory celnej podpis
nieb. kredką: Wydz. Wojsk. Pol
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 5

N 985   22/III 909

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17434708


N 407

Na podstawie art. 709 Ust. Celnej wyd. w 1904 r. przekazując niniejsze zobowiązanie do
Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego Aleksandrowska Komora celna ma zaszczyt prosić o
dyspozycję dotyczącą ściągnięcia oznaczonych na odwrocie niniejszego pieniędzy oraz o
powiadomienie o rezultatach Aleksandrowski Komitet do spraw rannych, Zarząd Główny
Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża oraz Izbę Skarbów (Okólnik  Dep. Płac 5
stycznia 1906 r. N 88)

Marca dnia 17-go 1909 r.
Wyk. obow. Zarządzającego podpis
Sekretarz podpis
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 6

Wydz. Wojsk. Polic. Łomżyńskiego Zarządu Gubernialnego Nr przybywającego dokumentu
3903-skreśl.
Referat 1 Czas przybycia 12/VIII 1911 r.
Treść dokumentu bądź korespondencji

Treść korespondencji z 10 sierpnia 1911 r. o N 10617 dotyczy sprawy ściągnięcia od Dwośki
Mortkowny Chmiel 20 rubli opłaty paszportowej

Treść dokumentu bądź korespondencji

18/VIII 1911 r
N 9560
Niniejszą korespondencję dotyczącą miejsca zamieszkania Dwośki Mortkowny Chmiel,
Łomżyński Zarząd Gubernialny przeka-

N sprawy 17/1909 r
I potwierdzenie 4 października 1911 r. N 11292
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 7

-zuje celem wypełnienia Policmajstrowi m. Łomży sierpnia dnia 1911 r.
Podpisali:
Za Wicegub. Chudziński
Wyk. obow. Radcy podpis
Księgowy Szapiro
—------------------------------------------------------------------------------------------



skan nr 8
6742 ołówkiem: 3
Ministerstwo Spraw Wewn.
Łomżyński Zarząd Gubernialny
Wydz. Wojsk. Pol.
Referat 1
października 4 dnia 1911 r
N 11292
m. Łomża
Łomż. Gub. Typografia

1-e potwierdzenie

pieczęć: W Zarządzie Łomżyńskiego Policmajstra 6 paźdź. 1911 r.  Otrzymano. Odbiór
dziennika N 6742

Policmajstrowi m. Łomża

Wydz. Wojsk. Polic. Zarządu Gubernialnego prosi Waszą Wysokość nie odmawiać w
przyspieszeniu realizacji wniosku Zarządu z 18 sierpnia tego roku o N 9560 w dotyczynieniu
do sprawy o ściągnięcie z Dwośki Mordkowny Chmiel 20 rubli opłaty paszportowej.

Wyk. obow. Radcy podpis
Księgowy Szapiro
ołówkiem na marginesie: 28/IX koresp. odesł. do Magistratu celem realizacji.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 9

Przedłożyć Magistratowi, natychmiast donieść o sytuacji sprawy
Wydz. W. Polic.
8/X911
podpis
pieczęć: Łomżyńskiego Zarządu Gubernialnego, otrzymano 8 paźdź. 1911r w. dz. 4780

Do  Łomżyńskiego Zarządu Gubernialnego

Donoszę, iż korespondencja dotycz. sprawy Chmiel- celem uzupełnienia została przekazana
28 minionego października o N 6742 do Magistratu m. Łomży.
1
Policmajster Podpułkownik Taranowicz
17/1909
N 6742
6 października 1911 r
Łomża



Referent podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 10 ołówk: 4

Wydz. Wojsk. Polic. Łomżyńskiego Zarządu Gubernialnego Nr przybywającego dokumentu
4780-skreśl.
Referat 1 Czas przybycia 8/X 1911 r.
Treść dokumentu bądź korespondencji

Treść korespondencji z 6 paźdź. 1911 r. o N 6742 dotyczy sprawy ściągnięcia od Dwośki
Mortkowny Chmiel 20 rubli opłaty paszportowej

Treść dokumentu bądź korespondencji

11/X 1911 r
N 11487
Zarząd Gubernialny proponuje Magistratowi m. Łomża złożyć natychmiastowe doniesienie
na temat sytuacji sprawy związanej ze ściągnięciem

N sprawy 17/1909 r

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

skan nr 11

od Dwośki Mortkowny Chmiel 20 rubli opłaty paszportowej.

Za Wicegubernatora Chudziński
Wyk. obow. Radcy podpis
Referent Szapiro
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 12

1705     dn. 12 październ. 1911
N 11487

Zarząd Gubernialny proponuje Magistratowi m. Łomża złożyć natychmiastowe doniesienie
na temat sytuacji sprawy związanej ze ściągnięciem od Dwośki Mortkowny Chmiel 20 rubli
opłaty paszportowej.
M. Łomża października 19 dnia 1911 r.
Za Wicegubernatora Chudziński
Wyk. obow. Radcy podpis



Referent Szapiro
—-------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 13

pieczęć: Łomżyńskiego Zarządu Gubernialnego, otrzymano 15 paźdź. 1911r w. dz.
4926-skreśl.
Wojsk. Polic.
N10149
Niniejszą korespondencję odnośnie sprawy odzyskania od Dwośki Mortkowny Chmiel

opłaty paszportowej, Magistrat miejski przedkłada Łomżyńskiemu Zarządowi
Gubernialnemu w uzupełnieniu treści z dnia dzisiejszego  miesiąca października o N 10148.
M. Łomża dnia 13 października 1911 r.
Prezydent podpis
Sekretarz podpis
16/1909
—-----------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 14

Do N 4970; 4926 ołówk: 6
Ministerstwo Spraw Wewn.
Łomżyński Zarząd Gubernialny
Wydz. Wojsk. Pol.
Referat 1
października 24 dnia 1911 r
N 11874
m. Łomża

16/909              Do Łomżyńskiej Izby Skarbów
W uzupełnieniu do pisma z 24 marca 1909 r. o N 3329 Zarząd Gubernialny przekazuje do
dyspozycji protokół o niewypłacalności Dwośki Chmiel w odniesieniu do 20 rubli opłaty
paszportowej.
Podp. Wicegubernator Janowski
Wyk. obow. Radcy Sztaniwarcew
Referent
—------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 15
niebieską kredką: Zarz. Gub. 31/III

Zobowiązanie N 188

1894 W.Polic. ołówkiem: 7



pieczęć: Kanc. Łomż. Gub. otrzym. 31 marca 1909
pieczęć: Zarząd Gubernialny Łomżyński 1 kwietnia 1909 r. N. wejścia dziennika - brak

1909 r. marca 13, ja niżej podpisany
Karł/Karol Iwanow Drigiert/Drygiert
daję niniejsze zobowiązanie Aleksandrowskiej Komorze celnej w związku z tym, że należne
ode mnie opłaty za przeterminowanie paszportu, wydanego mi na 7 lat przez Gubernatora
gub. Łomżyńskiej 1906 roku marca 11-go dnia o N 77, na podstawie którego przekroczyłem
granicę w Grajewie 18 marca  1906 roku, w ilości stu (100)rubl.     kop., a dokładnie:
na korzyść Aleksandrowskiego Komitetu do spraw rannych 47 rub. 50 kop.
opłaty blankietowej                                                                  2   rub.      50 kop.
na korzyść Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża  25 rub.
opłaty miejskiej                                                                       25 rub.
zobowiązuję się do uiszczenia po przybyciu do miejsca zamieszkania, które będę miał (w)
wieś Paproć Mała gub. Łomżyńskiej, Ostrowskiego powiatu.
Podpis: Karl Drigiert/Drygiert
Zobowiązanie odbierał Pom. Pakg. Nadz .podpis
W obecności: Członka Komory celnej podpis
nieb. kredką: Wydz. Wojsk. Pol
—-------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 16

4/IV 1909 N wejścia dziennika 1077-skreśl.

N 488

Na podstawie art. 709 Ust. Celnej wyd. w 1904 r. przekazując niniejsze zobowiązanie do
Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego Aleksandrowska Komora celna ma zaszczyt prosić o
dyspozycję dotyczącą ściągnięcia oznaczonych na odwrocie niniejszego pieniędzy oraz o
powiadomienie o rezultatach Aleksandrowski Komitet do spraw rannych, Zarząd Główny
Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża oraz Izbę Skarbów (Okólnik  Dep. Płac 5
stycznia 1906 r. N 88)

Marca dnia 26-go 1909 r.
Pełnomocnik  Zarządzającego podpis
Sekretarz podpis
—---------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 17

Wejście 1894; 1077

Min. Spraw Wewn.



Gubernator Łomżyński
Przez Zarząd Gubernialny
Wydz. Wojsk. Pol.
Referat 1
kwietnia 6 dnia 1909 r
N 3488
m. Łomża                                   Naczelnikowi powiatu Ostrowskiego
N 3489                                      Sm. wejście 1571
kwiecień 1909
Do Łomż. Izby Skarbowej z zakwalifik. na nieanulowanie
16/909

Proponuję Waszej Wysokości ściągnąć od mieszkańca wsi Paproć Mała
Karla Iwanowa Drygierta zgodnie z danym przez niego zobowiązaniem Aleksandrowskiej
Komorze Celnej stu rubli opłaty paszportowej, z której to wnieść należy do podległego
skarbu 47 rub. 50 kop. celem zaliczki na korzyść Aleksandrowskiego Komitetu do spraw
rannych, 2 rub. 50 kop w poczet opłaty blankietowej, 25 rubli w depozyt Zarządu Głównego
Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża,
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 18
o pozostałe 25 rubli wysłać do Łomżyńskiej kasy miejskiej celem zaliczki na dochód miasta.
O wypełnieniu donieść mi ze wskazaniem daty i N N pokwitowań skarbówki i kasy
miejskiej.
Podp. Gubernator Graf (nazwisko)
Wicegubernator podpis
Radca Chudziński
Referent podpis
—---------------------------------------------------------------
skan nr 19

Wejście 1096
N 3584           Treść pisma do Łomżyńskiej Izby Skarbowej z 10 kwietnia 1909 r. N 2721

Do Łomżyńskiej Izby Skarbowej

Zobowiązanie od Dwośki Chmiel zostało odebrane 5 marca 1909 r., to jest w dniu jej
powrotu z zagranicy, zgodnie z przedstawieniem tego w piśmie o N 3329.
Podp. Gub. Rozenszyld Paulin
Radca podpis
Księgowy podpis
16/909
—----------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 20 (bardzo nieczytelne pismo)



Do N 95                                          ołówk: 10
10 stycznia 1909 r

Naczelnikowi pow. Szczuczyńskiego.
N 228
Przekazując niniejszym oryginał najpokorniejszej petycji mieszkańca wsi Wilczewo gminy
Bogusze Tomasza Golubiewskiego  dotycz. złożenia przez niego informa o niemożności
wysłania naliczonej mu zaległej opłaty paszportowej Zarząd Gubernialny proponuje Waszej
Wysokości przedstawić ze zwrotem załącznika informacje dotycz. sytuacji rodzinnej, rodzaju
wyk. zajęcia oraz o stanie majątkowym wedle obowiązujących zarządzeń

16/909
—------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 21 (bardzo nieczytelne pismo)

przy tym wiek i zajęcie każdego z członków rodziny jak i wartość posiadanego majątku, a
także załączyć kopię decyzji o nałożeniu oznaczonego ściągnięcia załączając swoją
finalizację czy podlega zaspokojeniu przywiedziona prośba w potwierdzającym wypadku, w
siłę jakich dokładnie okoliczności.
Podp. Wicegubernator Rozenszyld Paulin
Radca Chudziński
Księgowy
—-------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 22

Min. Spraw Wewn. czerw. kredk:5/III          ołówk: 11
Naczelnik pow. Szczuczyńskiego piecz:Łomż. Zarząd Gub.otrzymano 5 marca 1909 r
Wydz. Wojsk. Polic.                                          wejście N 750
31 marca 1909 r.
N 2573
m. Szczuczyn
gub. Łomż.                                           Do Łomżyńskiego Zarządu  Gubernialnego
Przez Wydz. Wojsk. Polic.
Ref. 1                                                                  Raport

W wypełnieniu wniosku z 10 stycznia tego roku o N 228, przedkładając niniejszym
najpokorniejszą prośbę mieszkańca wsi Wilczewo, gminy Bogusze, powierzonego mi
powiatu, Tomasza Stanisławowa Golubiewskiego dotycz. niewypłacalności w kwestji
nałożonej na niego zaległej opłaty paszportowej sumą 83 ruble 50 kop. mam zaszczyt donieść
Zarządowi Gubernialnemu, żę petent jest w wieku 52 lat

niebieską kredką: Wydz. Wojsk. Polic.



—----------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 23
lewa strona skanu
z zachowania jest przychylny, żonaty, posiada dwoje dzieci Juliannę 13 lat i Stanisława 8 lat.
Osobiście mu przynależnego majątku nie posiada ale gospodarzy majątkiem swej żony
Franciszki złożonym z 7 morgów ziemi i domku wiejskiego sumy ogólnej 470 rubli.
Tak jak gospodarstwo to z powodu złej jakości ziemi, prawie żadnego dochodu nie daje , to
petent Golubiewski, jest zmuszony, aby wykarmić rodzinę, zajmować się pracą najemną i w
ten sposób ściągnięcie zaległej opłaty paszportowej jawi się jako niemożliwe, a z tego też
powodu proponowałbym wyżej wymienione gospodarstwo petenta potraktować jako godne
uwagi.
Wypis z rozporządzenia dziennika Zebrania/Biura (Prisutstwija) Zarządu Powiatowego z 15
listopada 1908 r. dotycz. nałożenia na

prawa strona skanu                                          ołówk:12

Golubiewskiego opłaty paszportowej niniejszym przedkładam.

Naczelnik powiatu podpis
Pełnomocnik podpis
Referent podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 24

ołówk:13
Wypis rozporządzenia dziennika  Zebrania/Biura (Prisutstwija) Szczuczyńskiego Zarządu
Powiatowego, zrealizowanego 15 listopada 1908 r.

Słuchali: Raportu Wydz. Wojsk. Polic. następującej treści:
Niżej wymienieni mieszkańcy powiatu Szczuczyńskiego są oskarżeni o  bezpaszportowy
pobyt za granicą. Protokoły dot. ich bezpaszportowego oddalenia się  za granicę sporządzone
zostały przez niżej nazwane osoby służbowe, a udokładniając: przez Wójta gminy Bogusze 5
kwietnia 1905 r. dot. mieszkańca wsi Wilczewo Tomasza Stanisławowa Golubiewskiego (
kartka w lewej strony wydarta) … przebywania jego za granicą od czerwca 190… po
kwiecień 1905 r włącznie  i że …. potajemne przejście granicy na niego nałożono….
przez Grajewską Komorę celną.
Ustawy: Art. 103 Ustawy o Gub. i Powiat. Instyt. w gub. Cesarstwa/Królestwa Polskiego,
tom II (Sw-?). ust. wyd. 1892 r Najwyżej zatwierdzona 2 czerwca 1887 r. opinia Rady
Państwa i p. 3  Najwyżej zatwierdzony 19 stycznia 1868 r. dziennik Komitetu do spraw
Królestwa Polskiego i rozporządzenie Dyrektora Głównego d.  Rządowej  Komisji Spraw
Wewnętrznych z 15 lutego 18…
—---------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 25



o N 357; Imienny Najwyższy Dekret wydany Zarządzającemu Senatowi 28-go lipca 1900 r;
takiż Najwyższy Dekret 21 stycznia 1905 r i p. p. 4, 19 i 21 Najmiłościwszego Manifestu 11
sierpnia 1907 r.
Zarządzili: Rozpatrzywszy streszczone w raporcie okoliczności i kierując się wyżej
przedstawionymi ustawami Zebranie/Biuro (Prisutstwije) Zarządu Powiatowego decyduje o
obciążeniu oznaczonych w raporcie i niżej wymienionych osób opłatą pieniężną za
bezpaszportowy pobyt za granicą i potajemne przejście granicy w następującym wymiarze:

imię i
nazw.
obciążon
ego
opłatą

opłata
paszporto
wa za
bezpaszp.
pobyt za
gran.

z rozdysponowaniem niniejszej kara za
potajemn
e
przekroc
z.
granicy

na kapitał
inwalidów

na opłatę
blankietową

na korzyść
Ros. Stow.
Czerw.
Krzyża

na dochód
Łomż.
Kasy
Miejskiej

r k r k r k r k r k r k

Tomasza
Stanisła
wowa
Golubie
wskiego

83 50 38 - - 50 25 - 20 - - -

ołówk: 14

O obciążeniu wyżej wspomnianych osób opłatą paszportową i karą za tajne przejście granicy
poinformować ich za pośrednictwem przynależnych Wójtów gmin oraz Burmistrza m.
Szczuczyna za pokwitowaniem podlegającym przedłożeniu Zarządowi Powiatowemu, przy
czym donieść  do publicznej wiadomości o tym, że termin na złożenie zażalenia w związku z
niniejszym postanowieniem przedkłada się w ilości dni 30 od dnia wydania wspomnianych
pokwitowań.
Kopię niniejszej decyzji ujawnić Administracyjnemu Wydziałowi Zarządu Powiatowego
celem rozporządzenia związanego ze ściągnięciem, a o stworzonym w swoisty sposób spisie
niniejszych osób poinformować Łomżyńską Izbę Skarbową celem zaliczenia spoczywających
na nich sum jako niewypłacone.
Za zgodność z oryginałem podpisano
Członek Zebrania/Biura(Prisutstwija) podpis
pieczęć: Szczuczyński Zarząd Powiatowy
Referent podpis

Ze spraw Zarządu Powiatowego wynika, iż treść



—------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 26

postanowienia została ujawniona Tomaszowi Stanisławowu Golubiewskiemu 5 grudnia 1908
r. za pokwitowaniem, które jest przechowywana w tym Zarządzie.

Za zgodność z oryginałem
Referent Zarządu Powiatowego podpis.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 27

Do N 750-skreśl. ołówk: 16
18 marca 1909 r.                                  Treść N 154

N 3196
Zwracając niniejszą korespondencję do Kancelarii Warszawskiego Generał Gubernatora,
informuję, iż wedle rozporządzenia dziennika Szczuczyńskiego Zarządu Powiatowego
uchwalonego 15 listopada 1908 r. Tomasz Stanisławow Golubiewski został poddany
ściągnięciu opłaty paszportowej sumą 83 rubl. 50 kop. za pobyt za granicą bez zgodnego z
prawem paszportu

16/909
—-----------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 28

w przeciągu roku i dziesięciu miesięcy. Ściągane pieniądze podlegają zaliczeniu ich na
następujące cele: 38 rubli na Komitet Inwalidów, 50 kop. na opłatę blankietową, 25 rub. na
depozyty Zarządu Głównego Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża i 20 rub. w
dochód Łomżyńskiej Kasy Miejskiej.
Golubiewski ma 52 lata, sposób bycia ma dobry, jest żonaty, posiada dzieci: Juliannę lat 13 i
Stanisława lat 8, majątkiem na prawach własności osobistej nie włada, zajmuje się
gospodarzeniem na działce ziemi należącej do żony w rozmiarze 7 morgów. Prócz tego żona
włada domem mieszkalnym. Wszystek ten majątek wycenia się na 470 rubli. W związku z
tym, iż ziemia znajdująca się we własności żony nie zabezpiecza w pełni bytu rodziny, petent
zajmuje się pracą najemną.
Zwrot opłaty  paszportowej  Golubiewskiego w zamian za mienie żony doprowadziłby do
rozpadu gospodarstwa.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 29



dlatego prośba petenta o usunięcie z rachunku niewypłaconej należności związanej z opłatą
paszportową  zasługuje uwagi.
Podp. Gubernator D. E. W K Graf podpis
Za Wicegubernatora Radca podpis
Radca Chudzinski
Księgowy podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 30

1953
Warszawski Generał Gubernator ołówk: 17
przez Referat 1
2 kwietnia 1909 r
N 6630
Warszawa piecz: Kancel. Gub. Łomż. otrzym. 4 kwietnia 1909 r
ołówk: 31/IV
Zarząd Gub. piecz: Zarząd Gub. Łomż.otrzym. 4 kwietnia 1909 r, N wejścia

dziennika 1098-skreśl.

Gubernatorowi Łomżyńskiemu
Przyznawszy za możliwe, na podst. art. 6 Najwyżej zatwierdzonego 27 stycznia 1903 r. sądu
Rady Państwa, zdjęcie z Tomasza Golubiewskiego, tej części naliczonej mu zaległej  opłaty
paszportowej, w rozmiarze 20 rubli , która podlega wprowadzeniu w dochód Łomżyńskiej
Kasy Miejskiej o powyższych treściach powiadamiam Waszą Wysokość, celem dalszych
dyspozycji w ślad za potwierdzeniem z 18 marca tego roku o N 3196, i wraz z tym proszę o
zatrzymanie ściągania z nazwanego tu Golubiewskiego pozostałej części
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 31

ciążącej na nim zaległości pieniężnej  w postaci opłaty paszportowej aż do rozstrzygnięcia
jego najpokorniejszej prośby.
Za Generał Gubernatora Senator podpis
Dyrektor Kancelarii podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 32

Wejście 1098-skreśl. ołówk:18
N 3596 a
10 kwietnia 1909 r.
Na N 2573                   Naczelnikowi powiatu Szczuczyńskiego



Warszawski Generał Gubernator poinformował, iż na podstawie art. 6 Najwyżej
zatwierdzonego 27 stycznia 1903 r sądu Rady Państwa przyjął za możliwe zdjęcie z Tomasza
Golubiewskiego tej części spoczywającej na nim zaległości pieniężnej opłaty paszportowej w
rozmiarze 20 rubli, która to podlega wypłaceniu
16/909
—---------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 33

w dochód Łomżyńskiej Kasy Miejskiej. Niezależnie od tego zatrzymać ściąganie od
wspomnianego Golubiewskiego pozostałej części ciążącej na nim zaległości pieniężnej
związanej z  opłatą paszportową aż do decyzji najpokorniejszej jego prośby O czym Zarząd
Gubernialny powiadamia Waszą Wysokość celem należnych dyspozycji
Podp. Wicegub. Rozenszyld Paulin
Sekretarz Chudziński
—------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 34

Wejście 1193 ołówk: 8
N 3681
14 kwietnia 1909 N 2934

Treść pisma Łomż. Izby Skarbowej

Do Łomż. Izby Skarbowej

Zabowiązanie od Karla/Karola Drygierta zostało odebrane 13 marca tego roku, to jest w dniu
jego powrotu z zagranicy jak to przedstawiono w piśmie o N 3489.
Podp. Wicegub. Rozenszyld Paulin
Radca Chudziński
Księgowy podpis
16/909 r.
—-----------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 35

1905 r. F. N. 211 K. N Ju. T. Okr.
Ministerstwo Finansów
Odesski Główny Magazyn Celny
Grudnia 10 dnia 1908 r.
N 33034
m. Odessa
5848



Wydz. WP 18.XII 09
Na marginesie: Naczelnikowi powiatu Ostrołęckiego
Policmajster Taranow
N 10884
Grudnia 15 dnia 1908 r.
m. Łomża
Referent podpis piecz: Wejście dziennika N 9907, otrzymano

14/XII                                     grudnia 14 dnia 1908 r.
piecz: do Ostrołęck ( dalej nie widać)

otrzymano 18   1908
Do Kancelarii Łomżyńskiego Policmajstra

Na podstawie art. 709 VI t. Ust. Celnej wyd. 1904 r. od Sury Liby Węgrowicz , która wróciła
30 sierpnia tego roku z zagranicy i wybiera się na pobyt w m. Jestalenko ( musiał tu zajść
jakiś błąd, na skanie nr. 43 jest notatka niebieską kredką o tym, iż Węgrowicz zalicza się do
stałych mieszkańców gm. Nowogród) Łomżyńskiej guberni
odebrano pokwitowanie o wpłaceniu przez nią w Kancelarii Gub. Łomżyńskiego stu pięciu
rubli uzupełniającej opłaty za przeterminowanie podróży o pół roku i paszportu
zagranicznego wydanego przez Pana Gubernatora Łomżyńskiego 3 sierpnia 1905 r. o N 297.
Przekazując niniejszym oznaczone pokwitowanie, Odesska Komora celna ma zaszczyt prosić
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 36

Kancelarię o wydanie  rozporządzenia dotyczącego ściągnięcia od wymienionej osoby
wymienionych pieniędzy i o wydanie takowych do Skarbu państwa zaliczką 47 rub. 50 kop.
Do Kapitału Inwalidów 2 rub. 50 kop. w dochód państwa, i 55 rub. na korzyść Rosyjskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzyża, a o wynikach powiadomić bezpośrednio od siebie
Łomżyńską Izbę Skarbową, Aleksandrowski Komitet do spraw rannych i Zarząd Główny
Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
Pełnomocnik Kierownika podpis
Pełnomocnik Sekretarza podpis
—-----------------------------------------------------------

skan nr 37

Zobowiązanie

1908 r. sierpnia 30, ja niżej podpisana
Sura Liba Węgrowicz mieszkanka gub. Łomżyńskiej miasteczka Jestalenko ( niestety
wyraznie tak napisano i nie wiem co to za miasteczko, może chodzi o Jedwabne)
daję niniejsze zobowiązanie Odesskiej Komorze celnej jako, że należne ode mnie opłaty w
wysokości stu pięciu rubli za przeterminowanie 5 półroczy paszportu, wydanego przez



Gubernatora gub. Łomżyńskiej 3 sierpnia 1905 r. o N 297 zobowiązuję się do wypłacenia w
Kancelarii nazwanego Gubernatora przy zmianie paszportu

Podpis: za nią niepiśmienną podpisał się podpis

Zobowiązanie odbierał P.K. St. Legkow
W obecności: Członka podpis

Niniejsze zobowiązanie mam zaszczyt przedłożyć Odeskiej Komorze celnej 2 września 1908
r.
Kor. widział podpis
numer zapisano na przecięciu stron i jest niewidoczny
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 38

Protokół dotycz. zaległości finansowych Węgrowicz został przekazany do Łomżyńskiej Izby
Skarbowej
9 lipca 1910 r. N
do sprawy 16/909 podpis.
—------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 39

Protokół
1909 r. lutego 24 dnia. Mieszkańcy m. Ostrołęka Osip/Józef  Gromek i Iwan/Jan Żegliński
przesłuchani dnia dzisiejszego w kancelarii Magistratu w związku ze sprawą zaległej
należności opłaty paszportowej sumą 105 rubli Sury Liby Węgrowicz, objawili, iż
wspomniana dłużniczka  w m. Ostrołęce nie przebywa i żadnym majątkiem jakim można by
było uzupełnić zadłużenie sumą 105 rubli, w niniejszym mieście nie włada. Co też
podpisami potwierdzają. W księgach ludności m. Ostrołęki nie figuruje.

Jan Żegliński i Osip/Józef  Gromek

Przesłuchiwał
Burmistrz m. Ostrołęki podpis
pieczęć Magistratu Ostrołęki
—-----------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 40

Do N 5848  10336
P 23/12 Sek.



N 11246

Niniejsze pismo z zobowiązaniem  do należnego wypełnienia i doniesienia o wypełnieniu
zapisanego na niniejszym przekazuję Burmistrzowi m. Ostrołęki,
M. Ostrołęka 22 grudnia 1908 r.
Naczelnik powiatu podpis
Referent podpis

20/408
—----------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 41

pieczęć: Do Ostrołęckiego Zarządu Gubern., otrzymano 10 stycznia 1909
209 N10336
Donoszę Ostrołęckiemu Zarządowi Powiatowemu, że Sura Liba Węgrowicz w mieście
Ostrołęka nie przebywa,  na potwierdzenie niniejszego przedkłada się podległy protokół.
M. Ostrołęka 8 stycznia 1909 r.
Burmistrz podpis.
Miejski Sekwestrator podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 42

2186
Do N 209
N 416

poinformować  Izbę Skarbu piecz: W Odeskiej Komorze Celn. 19 stycznia 1909 r. ,
otrzymano

Niniejszą korespondencję z protokołem przekazuję Odesskiemu Głównemu Magazynowi
Celnemu.
M. Ostrołęka stycznia 13 dnia 1909 r.
Naczelnik powiatu podpis.

6/908
Referent podpis.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------
skan nr 43
jego lewa strona:

Zarz. Gub. 24/1 455 piecz: Kanc. Łomż. Gub. otrzym.25 stycznia 909



druga pieczęć nieczytelna zupełnie
N 2198
Na podstawie okólnika Departamentu Opłat Celnych z 5 grudnia 1903 r o N 34549, niniejszą
korespondencję Odesska Kom. celna ma zaszczyt przekazać do Kancelarii Gubernatora
Łomżyńskiego w dyspozycję. M. Odessa
stycznia 21 dnia 1909 r.

niebieskim:WP

Pełnomocnik kierownika podpis
Pełnomocnik Sekretarza

niebieskim: Zaświadczenie Sura Liba Szlamowna Węgrowicz zalicza się do stałych mieszk.
gm. Nowogród, pow. Łomż.
16/909

prawa strona skanu:

Zarz. Gub. 6/III 1380 piecz: Kanc. Łomż. Gub. otrzym.6 marca 90(?) 160-skreśl.
N 2771

Wydział Wojskowo Policyjny Zarządu Gubernialnego prosi Kancelarię Gubernatora
Łomżyńskiego o uzupełnienie korespondencji o zaświadczenie o miejscu zameldowania
Węgrowicz.
M. Łomża 4 marca 1909 r.
Radca podpis
piecz: Kanc. Łomż. Gub. otrzym.10 marca  909
Księgowy podpis

W kopertę i po odsesł. z powrotem  zgodnie z przeznacz. do. Kanc. Gubernatora
Księgowy podpis
—----------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 44

piecz: Zarząd  Łomż. Gub. otrzym.2 maja  909 N wejścia 1392

N 2389
Zwracając niniejszą korespondencję do Wydziału Wojskowo Policyjnego Łomżyńskiego
Zarządu Gubernialnego celem kontynuacji, Kancelaria Gubernatora powiadamia, iż Sura
Liba Szlamowna Węgrowicz, jak wynika ze sprawy paszportowej zalicza się do stałych
mieszkańców gminy Nowogród pow. Łomż.
M. Łomża 30 kwietnia 1909 r.
Kierownik Kancelarii podpis



Za Pełnomocnika Kierownika podpis

Wydz. Wojsk. Pol.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 45

Do N 309-skreśl.
Min. Spraw Wewn.
Gubernator Łomżyński
Przez Zarząd Gubernialny
Wydz. Wojsk. Pol.
Referat 1
stycznia 31 dnia 1909 r.
N 1135
m. Łomża
N 1136
Do Łomżyńskiej Izby Skarbowej
dot. zakwalifik. za zaległą należność 105 r

16/909                                 Naczelnikowi powiatu Ostrołęckiego

Proponuję Waszej Wysokości ściągnąć od mieszkanki miasta Ostrołęki Sury Liby Węgrowicz
zgodnie z danym przez nią zobowiązaniem Odeskiej Komorze Celnej stu pięciu rubli opłaty
paszportowej, z których należy wnieść do podległego Depart. Skarbu 47 r. 50 kop. celem
zaliczki na korzyść  Aleksandrowskiego Komitetu do spraw rannych, 2 r. 50 k. na opłatę
blankietową, 55 rubli do depozytu Zarz. Główn. Ros. Stow. Czerw. Krzyża
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 46

a pozostełe- rub. wysłać do Łomż. Kasy Miejskiej zaliczką w dochód miasta.
O wykonaniu mi zameldować ze wskazaniem daty i N N pokwitowań Dep. Skarbu i Kasy
Miejskiej
Podpisali:
Gubernator
Dworu Jego Wysokości Kamerger-Szambelan Graf  podpis.
Wicegub. R. Paulin
Radca Chudziński
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 47 ołówk: 27

Protokół



1909 r. stycznia dnia 7-go. W ślad za rozporządzeniem Naczelnika powiatu Ostrołęckiego z
22 grudnia 1908 r. o N 11246, w związku ze sprawą Sury Liby Węgrowicz, oskarżonej o
przeterminowanie paszportu zagranicznego, zostali wezwani do kancelarii Magistratu
mieszkańcy m. Ostrołęka Osip/Józef Gromek i Iwan/Jan Żegliński, którzy obwieścili, iż
wspomniana Sura Liba Węgrowicz w mieście Ostrołęce nie mieszka i należącego jej mienia,
z jakiego można by było ściągnąć zaległe należności sumą 105 rubli w mieście Ostrołęce nie
posiada, co podpisami potwierdzają.
Gromek
Żegliński
Przesłuchiwał
Burmistrz m. Ostrołęka podpis
—--------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 48

Min. Spraw Wewn.                            1217 ołówk: 28
Naczelnik pow. Ostrołęckiego
Wydz. Admin. Finans.
26 lutego 1909 r.
N 1962
m. Ostrołęka gub. Łomż.                Gubernatorowi Łomżyńskiemu
Przez Zarząd Gub.
Wydz. Wojsk. Polic.    27/II
Referat 1 piecz: Zarząd  Łomż. Gub. otrzym.2 marca  909 N wejścia 709

Raport
W ślad za pismem z 31 stycznia tego roku o N 1135 donoszę Waszej Wysokości, iż
dłużniczka opłaty paszportowej sumą 105 rubli - Sura Liba Węgrowicz nie znajduje się w
składzie stałych mieszkańców miasta Ostrołęki a tymczasowo również nie przebywa, złożony
o niniejszym przez Magistrat m. Ostrołęki

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

skan nr 49

protokół niniejszym przedkładam.

Naczelnik powiatu podpis
Referent podpis
—-----------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 50

Do N 709-skreśl.



4 marca 1909 r.
N 2771                                       Treść pisma na N 2198 ołówk: 29

Wydział Wojskowo Policyjny Zarządu Gubernialnego prosi Kancelarię Gubernatora
Łomżyńskiego o uzupełnienie korespondencji Gubernatora zaświadczeniem o miejscu
zameldowania Węgrowicz.
Podp. Radca Chudzinski
16/909
Księgowy podpis
—-----------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 51

Wejście 1392-skreśl. ołówk: 30
Min. Spraw Wewn.
Gubernator Łomżyński
Przez Zarząd Gubernialny
Wydz. Wojsk. Pol.
Referat 1
maja 4 dnia 1909 r.
N 4124
m. Łomża                           Naczelnikowi powiatu Łomżyńskiego

Proponuję Waszej Wysokości ściągnąć od mieszkanki osady Nowogród Sury Liby
Węgrowicz zgodnie z danym przez nią zobowiązaniem Odeskiej Komorze Celnej stu pięciu
rubli opłaty paszportowej, z których należy wnieść do podległego Depart. Skarbu 47 r. 50
kop. celem zaliczki na korzyść  Aleksandrowskiego Komitetu do spraw rannych, 2 r. 50 k. na
konto Izby Skarbowej opłatę blankietową, 55 rubli do depozytu Zarz. Główn. Ros. Stow.
Czerw. Krzyża
—------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 52

lewa strona:
a pozostełe- rub. wysłać do Łomż. Kasy Miejskiej zaliczką w dochód miasta.
O wykonaniu mi zameldować ze wskazaniem daty i N N pokwitowań Dep. Skarbu i Kasy
Miejskiej
Podpisali:
Gubernator Rozenszyld Paulin
Za Wicegubernatora podpis
Radca Chudziński
Księgowy

prawa strona:



N 4125
4 maja 1909 r. ołówk: 31

Do Łomżyńskiej Izby Skarbowej

W uzupełnieniu do pisma z 31 stycznia tego roku o N 1136
Zarz, Gub. zawiadamia, iż dłużniczka opłaty paszportowej Sura Liba Węgrowicz jest
zaliczona do mieszkańców os. Nowogród powiatu Łomżyńskiego a nie miasta Ostrołęki.
Podp. Za Wicegubernatora Radca podpis
Radca Chudziński
Księgowy
—------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 53

Do N 849-skreśl.
18 marca 1909 r.
N 3185                      Naczelnikowi powiatu Mazowieckiego

Przekazując najpokorniejszą prośbę mieszkanca os. Łapy gminy Poświętne Nisona
Szmulewicza Słodowicza o oswobodzenie go od wypłaty ciążącej na nim zaległości
finansowej należności paszportowej, Zarząd Gubernialny proponuje Waszej Wysokości by
dostarczyć ze zwrotem załącznika informacje o sposobie bycia, wieku, rodzinnej i
majątkowej
16/909
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 54

sytuacji proszącego, przedstawić wiek i rodzaj zajęcia każdego z członków rodziny oraz
załączyć kopię zarządzenia Zarządu Powiatowego dotyczącą wyznaczonego obciążenia
finansowego, a także dostarczyć sfinalizowanie na ile przywiedziona prośba zasługuje uwagi
i w dokładnie jakich okolicznościach.
Podp. Wicegubernator R.Paulin
Radca Chudzinski
Księgowy
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 55

Min. Spraw Wewn.                            1217 ołówk: 28
Naczelnik pow. Mazowieckiego



gub. Łomż.
Wydz. Admin.
Referat finans.
N 4096
14 kwietnia 1909 r.

Do  Łomżyńskiego Zarządu Gubern.
.
Wydz. Wojsk. Polic. piecz: Zarząd Łomż. Gub. otrzym. 17 kwietnia  909 N

wejścia 1262

Raport

W ślad za pismem z 18 przeszłego marca o N 3185 , przedkładając niniejszym
najpokorniejszą prośbę mieszk. os. Łapy gminy Poświętne, powierzonego mi powiatu,
Nisona Szmulewicza Słodowicza, ubiegającego się o oswobodzenie go od wypłacania
ciążącej na nim zaległości finansowej cła paszportowego rozmiarem 80 rubli , donoszę, iż
Słodowicz jest dobrego usposobienia, ma 65 lat, zajmuje się krawiectwem na dniówki,
żonaty z Chają Chackielewną lat 38, posiada dzieci: syna Gerszka 8 lat, i córki: Branę 17 lat,
Marim 16 lat, Symę 14 lat, Surę 12 lat i Małkę 10 lat ży-

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

skan nr 56

jących przy nim, zajmujących się krawiectwem na dniówki, posiada kawałek ogrodu i barak
drewniany wartości 400 rubli, ale nieruchomość ta obciążona jest prywatnymi długami, w
wyniku czego i biorąc pod uwagę jego starczy wiek oraz liczną rodzinę, złożoną z dusz
8-miu, prośba Słodowicza zasługuje uwagi, bowiem ściągnięcie od niego 80-ciu rubli
zrujnuje go ostatecznie.
Kopię decyzji Powiatowego Zebrania (Prisutstwija), zrealizowanej 25 września 1908 r.
dotycz. obciążenia Słodowicza cłem paszportowym przy niniejszym przedstawiam.
Naczelnik powiatu podpis
Referent podpis
—--------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 57

Dziennik Zebrania/Biura (Prisutstwija)                             Kopia

Mazowieckiego Zarządu Powiatowego
Wydział Administracji
Referat Finansów



os. Mazowieck 25 września 1908 r.

Słuchali: Raport wójta gminy Poświętne z 29 sierpnia 1908 r. o N 3002 dot. sprawy
przybyłego z powrotem z zagranicy mieszkańca os. Lapy gminy Poświętne Nisona Szmulewa
Słodowicza, który wedle potwierdzenia dochodzeniem, oddalił się za granicę w październiku
1906 r. a powrócił do ojczyzny w maju 1908 r. i w wyniku przebywał za granicą bez
legalnego dokumentu rok i osiem miesięcy.
W związku z tym Słodowicz jako nie dopuszczający się żadnego przestępstwa kryminalnego
do momentu oddalenia się za granicę, został poddany tylko jednemu finansowemu obciążeniu
w postaci cła paszportowego, zgodnie ze wskazówkami byłego Namiestnika w Królestwie
Polskim z 27 września 1873 r. o N 22264.
Cło od paszportów zagranicznych wyznaczone jest Najwyższym Zatwierdzeniem z 2 czerwca
1887 r. sądem Rady Państwowej w rozmiarze 10 rubli za każde półrocze przeżyte przez
oskarżonego za granicą bez legalnego zezwolenia ale do tego na podstawie 3 punktu
Najwyżej zatwierdzonego 19 stycznia 1868 r. dziennika Komitetu do spraw Królestwa
Polskiego rozporządzenia głównego Dyrektora Zarządzającej Komisji Spraw Wewnętrznych
z 15 lutego tegoż 1868 r. o N 357, dodaje się jeszcze w kraju tutejszym ściągnięcie 5 rubli na
korzyść kas miejskich tych miast skąd podle-
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 58 (bardzo nieczytelny maszynopis)

wydaniu zagran. paszporty. Oprócz tego (?) Najwyższym Dekretem wydanym
Zarządzającemu Senatowi w 28 dzień lipca 1900 roku rozkazano ściągnąć z paszportów
zagranicznych na korzyść Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, dodatkową opłatę
po pięć rubli na półrocze.
W ten sposób suma ściągnięcia opłaty celnej powinna być ustanowiona za każde półrocze w
ilości dwudziestu rubli, z których:
a) 9 rubli 50 kopiejek podlega zaliczce na dochód Aleksandrowskiego Komitetu do spraw
rannych jako do Kapitału Inwalidów.
b) 50 kop. na korzyść skarbu za blankiet paszportowy
c) 5 rubli dochodem kasy miejskiej przynależnego miasta gubernialnego i
d) 5 rubli na korzyść Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża

Oskarżony Słodowicz przebywał za granicą nielegalnie 1 rok i 8 miesięcy i z niego należy
ściągnąć cła paszportowego (za  półrocze przebyte przez emigranta za granicą do
skorzystania z Najwyższego Dekretu z 28 lipca 1900 licząc po 15 rubli za półrocze  rubli
kopiejek) za cztery półrocza pobytu po wydaniu wyżej wspomnianego dekretu licząc po 20
rubli za półrocze a wszystkiego 80 rubli.
Zarząd powiatowy rozpatrując niniejszą sprawę i kierując się wspomnianymi wyżej ustawami
Zarządza:  uznanie mieszkańca osady Łapy gminy Poświętne Nisona Szmulews Słodowicza,
winnym w oddaleniu się za granicę i pobycie tam bez ważnego paszportu zagranicznego w
ciągu 1 roku i 8 miesięcy, także w potajemnym przejściu granicy. Zarząd Powiatowy za
występki te decyduje poddać Słodowicza grzywnie w wysokości osiemdziesięciu rubli -
kopiejek. Ściągnięcie niniejszych pieniędzy ze Słodowicza bądź mienia nieruchomego z



powodu braku bądź niedostatku i dóbr nieruchomych powierza Wójtowi Gminy Poświętne
nakazując mu po 1) pieniądze te natychmiast ściągnąć ze Słodowicza przyjmując w wypadku
uchylenia się wszystkie miary przedstawione prawem celem ściągnięcia skarbowych
zadłużeń i podatków, po 2) ze ściągniętych pieniędzy zdać do podległego Urzędu
Skarbowego 60 rubli- kop. w zaliczkę a) 38 rubli - kop. na korzyść Aleksandrowskiego
Komitetu do spraw rannych to jest w Kapitału Inwalidów, b)-rub. - kop dochodem Skarbu
Państwa, c) 2 rub. - kop. na pokrycie kosztów przygotowywania blankietów paszportowych,
d) 20 rub. - kop. w depozyt Zarządu Głównego Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego
Krzyża i pozostałe 20 rubli wnieść do Łomżyńskiej Kasy Miejskiej zaliczką w dochód miasta
i po 3) o wykonaniu niniejszego zameldować Zarządowi Powiatowemu ze wskazaniem daty i
N pokwitowania wpłacenia należnych pieniędzy.

Naczelnik Powiatu
Pełnomocnik
Referent
Za zgodność z oryginałem podpisano
Referent

Dot. ściągnięcia od mieszkańca - gminy- rubli- kop- paszp. cła za pobyt nielegalny za granicą

Referent

Niniejsza decyzja weszła w życie 25 października 1908 r.
Naczelnik powiatu podpis
Referent podpis
—---------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 59

Wejście 1262
Pismo na pismo Kanc. Warsz. Gen. Gub. 4 marca 09 r. N

N 3959                                            4705
12 kwietnia 1909 r.

Zwracając niniejszą korespondencję do Kancelarii Warszawskiego Generał Gubernatora
informuję, iż wedle postanowienia dziennika Mazowieckiego Zarządu Powiatowego
zrealizowanego 25 września 1908 r. Nison Szmulewicz Słodowicz podlega ściągnięciu cła
paszportowego sumą 80 rubli za pobyt
16/909
—-----------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 60



za granicą bez ważnego paszportu w ciągu 1 roku i 8 miesięcy. Ściągane pieniężne należności
podlegają zaliczce do następujących źródeł: 38 rubli - kop. na korzyść Aleksandrowskiego
Komitetu do spraw rannych, 2 ruble na opłatę blankietową, 20 rub. - kop. w depozyt Zarządu
Głównego Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża i 20 rubli w dochód Łomżyńskiej
Kasy Miejskiej.
Słodowicz ma 65 lat, jest dobrego usposobienia, żonaty, posiada dzieci: Branę 17 lat,
Mariamę 16, Symę 14, Surę 12, Małkę 10, i Gerszka 8 lat. Petent włada kawałkiem ogrodu i
drewnianym barakiem wartości 400 rubli. Nieruchomość ta obciążona jest długami
prywatnymi.
W związku z powyższym i biorąc pod uwagę starczy wiek Słodowicza a także okoliczności
iż jest on obarczony liczną rodziną składającą się z 8 dusz , jak również, że dla

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

skan nr 61

uzupełnienia należnych od Słodowicza opłat paszportowych należałoby sprzedać część jego
mienia co podlegałoby
pozbawieniu petenta i jego rodziny ostatnich środków do egzystencji należy prośbę
Słodowicza wziać pod uwagę.
Podp. Wyk. ob. Gubernatora R.P.
Za Wicegub. Radca podp.
Radca Chudziński
Księgowy podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 62

2429 piecz: Kanc. Łomż. Gub. otrzym (?) maja 1909 ołówk: 38
piecz: Łomż. Zarządu Gub. otrzymano 4 maja 1909 r. N wejścia dzienn. 19119

Kancelaria Warszawskiego Generał Gubernatora
Przez 1 Referat
29 kwietnia 1909 r
N 8831
m. Warszawa
4/V Wydz. W.P.
30/IV 09
odręcznie:Naczelnikowi Powiatu Mazowieckiego 18 marca 1909 r N 3185

Gubernatorowi Łomzyńskiemu
Kancelaria powołując się na pismo z 4 marca tego roku o N 4705, prosi Waszą Wysokość o
nie odmawianie w przyspieszeniu i ogłoszeniu informacji i finalizacji Waszej w związku z
prośbą Nisona Słodowicza o zniesieniu zadłużenia paszportowego.



Wykonano: 27/IV 1909 r. N 3959

Księgowy podp.
Radca podp.
Zastępca dyrektora podpis
Referent podpis
—---------------------------------------------------------------------------------

skan nr 63

2737 ołówk: 39
Warszawski Generał Gubernator
przez Referat 1
12 maja 1909 r.
N 9889
Warszawa

14/V Zarz. Gub. piecz: Łomż. Zarządu Gub. otrzymano 18 maja 1909 r. N wejścia dzienn.
N 1576

Wyk. obow. Warszawskiego Generał Gubernatora Senator podpis

Gubernatorowi Łomżyńskiemu
Uznając za możliwe, na podst. art. 6 Najwyżej zatwierdzonego 27 stycznia 1903 r. sądu Rady
Państwa, zdjęcie z Nisona Słodowicza tej części naliczonego mu zadłużenia ceł
paszportowych, w rozmiarze 20 rubli, która podlega wpłacie jako dochód Łomżyńskiej Kasy
Miejskiej, o powyższym zawiadamiam Waszą Wysokość, celem zależnych rozporządzeń, w
ślad za pismem N 3959 i wraz z tym proszę o zatrzymanie ściągania z wymienionej osoby
pozostałej części naliczonego mu

Wydz. W. P.

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

skan nr 64

zadłużenia cła paszportowego, do momentu wydania decyzji co do jego najpokorniejszej
prośby.

Wyk. ob. Generał Gubernatora
Senator podpis
Za Dyrektora Kancelarii podpis
—-------------------------------------------------------------------------------------------------



skan nr 65

Wejście 1576 ołówk: 40
20 maja 1909 r.
N 4520                             Naczelnikowi pow. Mazowieckiego

Pisać od ( do)
a również zatrzymać ściąganie od wymienionej osoby pozostałej części naliczonego mu
zadłużenia ceł paszportowych, do momentu wydania decyzji co do jego najpokorniejszej
prośby.
O niniejszym Zarząd Gubernialny powiadamia Waszą Wysokość celem należnego
wypełnienia.
Za Wicegubernatora Radca Chudziński
Za Radcę Mackiewicz
Za Księgowego podpis
16/909
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 66

Zobowiązanie N 739 czerwoną kredk:W.P. 20/III ołówk:41
14/V Zarz. Gub.                 2753

pieczęć: Kanc. Łomż. Gub. otrzym. (?) maja 1909

1909 r. kwietnia 3 dnia, ja niżej podpisany
Romuald Iwanowicz Grodzki
daję niniejsze zobowiązanie Aleksandrowskiej Komorze celnej w związku z tym, że
należnych mnie opłat za przeterminowanie paszportu, wydanego mi na (7?) rok/lat  przez
Gubernatora gub. Łomżyńskiej 1907 roku września 18-go dnia o N 390, na podstawie
którego przekroczyłem granicę w Aleksandrowie 29 września 1907 roku, jest w ilości 40
czterdziestu- rubl.     kop., a dokładnie:
na korzyść Aleksandrowskiego Komitetu do spraw rannych 19 rub. - kop.
opłaty blankietowej                                                                  1  rub - kop.
na korzyść Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża   10 rub.
opłaty miejskiej                                                                        10 rub.
zobowiązuję się do uiszczenia oplaty po przybyciu do miejsca zamieszkania, które będę miał
(w) M. Łomża do maja Grodzkiego

Podpis: R. Grodzki
Zobowiązanie odbierał Pom. Pakg. Nadz .podpis
W obecności: Członka Komory celnej podpis



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

skan nr 67

piecz: Zarządu Gub. Łomż. otrzymano (?) maja 1909 r. N wejścia dzienn. 1575

Na podstawie art. 709 Ust. Celnej wyd. w 1904 r. przekazując niniejsze zobowiązanie do
Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego Aleksandrowska Komora celna ma zaszczyt prosić o
dyspozycję dotyczącą ściągnięcia oznaczonych na odwrocie niniejszego pieniędzy oraz o
powiadomienie o rezultatach Aleksandrowski Komitet do spraw rannych, Zarząd Główny
Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża oraz Izbę Skarbów (Okólnik  Dep. Płac 5
stycznia 1906 r. N 88)

N 739
kwietnia dnia 27-go 1909 r.
Pełnomocnik Zarządzającego podpis
Sekretarz podpis
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 68

Wejście 1575 ołówk: 42

Min. Spraw Wewn.
Gubernator Łomżyński
Przez Zarząd Gubernialny
Wydz. Wojsk. Pol.
Referat 1
maja 31 dnia 1909 r
N 4575
m. Łomża
N 4576                                      Prezydentowi m. Łomża
maja 1909
Do Łomż. Izby Skarbowej z zakwalifik. jako zadłużenie
16/909

Proponuję Waszej Wysokości ściągnąć od mieszkańca m. Łomża Romualda Iwanowicza
Grodzkiego zgodnie z danym przez niego zobowiązaniem Aleksandrowskiej Komorze Celnej
czterdzieści  rubli opłaty paszportowej, z której to wnieść należy do podległego skarbu 19
rub.,  celem zaliczki na korzyść Aleksandrowskiego Komitetu do spraw rannych, 1 rub., w
poczet opłaty blankietowej, 10 rubli w depozyt Zarządu Głównego Rosyjskiego Towarzystwa
Czerwonego Krzyża,



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

skan nr 69

o pozostałe 10 rubli wysłać do Łomżyńskiej kasy miejskiej celem zaliczki na dochód miasta.
O wypełnieniu donieść mi ze wskazaniem daty i N N pokwitowań skarbówki i kasy
miejskiej.
Podp. Gubernator
Wicegubernator
Radca
Referent
—--------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 70

Wejście 1140
N 3603 ołówk: 43

10 kwietnia 1909 r
Naczelnikowi pow. Mazowieckiego.

Przekazując najpokorniejszą petycję mieszkańca wsi (Niemirowo?) Michałki gminy
Szepietowo Juliana Szulborskiego odnośnie zmniejszenia bądź wdrożenia planu ratalnego
wypłaty obciążającego go cła paszportowego Zarząd Gubernialny proponuje Waszej
Wysokości przedstawić ze zwrotem załącznika

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

skan nr 71 ołówk: 44

informacje dotycz. wieku sytuacji rodzinnej, rodzaju wyk. zajęcia oraz o stanie majątkowym
wedle obowiązujących zarządzeń  przy tym wiek i zajęcie każdego z członków rodziny jak i
wartość posiadanego majątku, a także załączyć kopię decyzji o nałożeniu oznaczonego
ściągnięcia załączając swoją finalizację czy podlega zaspokojeniu przywiedziona prośba w
potwierdzającym wypadku, w siłę jakich dokładnie okoliczności.
Podp. Wicegubernator Rozenszyld Paulin
Radca Chudziński
Księgowy
—------------------------------------------------------------------------------------------------

skan nr 72 ołówk: 45
8 maja 1909 r.                                Niezbędne
N 4197                         Naczelnikowi powiatu Mazowieckiego



Zarząd Gubernialny proponuje Waszej Wysokości natychmiast przedstawić wymagane
wnioskiem z 10 kwietnia tego roku informacje dotyczące najpokorniejszej prośby Juliana
Szulborskiego.
Za Wicegubernatora
Radca Bondarow
Radca Chudziński
Księgowy podpis
16/909


