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1.

Bekanntmachung
betr. voriibergehende ErmaBigung von Lager

geldern und Krangebiihren.

1. Die tarifmaBigen Lagergelder fiir die Nordhalle 
im Freibezirk werden bis auf weiteres auf 4 P 
je qnt benótigter Flache und angefangenen Tag 
ermaBigt. •

2. Die Kaiverwaltung ist ermachtigt worden, bei 
der Einlagerung von Export-Zucker in den 
Schuppen V und gegebenenfalls auch VI auf 
dem Weichselbahnhof, und bei der Einlagerung 
von Zement, der uber den Danziger Hafen 
exportiert werden soli, in den Schuppen VI und 
V C auf dem Weichselbahnhof, die tarifmaBigen 
Lagergelder auf 4 P je qm benótigter Flache 
und angefangenen Tag herabzusetzen.

3. Kónnen fur den Umschlag von Walz- und 
Exporteisen und gezogenem Draht nicht leich- 
tere Krane zur Verfugung gestellt werden, so 
wird fiir die Benutzung von 7-t-Kranen ledig- 
lich der fiir die 3-t-Krane geltende Stundensatz 
fiir Stiickgiiter in Rechnung gestellt.

Danzig, den 10. Oktober 1929.

1.

Ogłoszenie
w sprawie przejściowego obniżenia opłat 

składowych i opłat za używanie żórawi.

1. Taryfowe opłaty składowe w hali północnej 
Wolnej Strefy obniża się aż do odwołania na 
4 fen. za każdy m. kw. zapotrzebowanej po
wierzchni i każdy rozpoczęty dzień.

2. Zarząd Kejów jest upoważniony do obniżenia 
taryfowych opłat składowych przy składowaniu 
cukru eksportowego w składach V-tym i w da
nym razie również VI-tym na a Dworcu Wiśla
nym oraz przy składowaniu wywożonego przez 
port gdański cementu w składach VI i V C na 
Dworcu Wiślanym, na 4 fen. za każdy m. kw. 
zapotrzebowanej powierzchni i każdy rozpo
częty dzień.

3. W razie niemożności oddania lekkich żórawi 
dla przeładunku żelaza walcowanego i eksporto
wego oraz drutu ciągniętego, oblicza się przy 
używaniu żórawi 7 tonowych tylko stawkę 
godzinną, obowiązującą przy używaniu żórawi 
3-tonowych dla towarów drobnicowych.

Gdańsk, dnia 10. października 1929.

Der AusschuB fiir den Flafen und die Wasserwege 
von Danzig.

Rada Portu i Dróg Wodnych 
w Gdańsku.



Bekanntmachung
Nachricht fiir Seefahrer.

Das Wrack des SS. ,,Baltara“  vor der 
Weichselmundung bei Schiewenhorst auf 

54° 21,7' nórdl. Breite und 
18° 57,7' óstl. Lange 

ist mit einem gr linen Blitzfeuer (1 Biz. gn) be- 
feuert worden.

K e n n u n g :
Blitz 0,5 sec., Pause 4,5 sec.

Wiederkehr 5,0 sec.
Sichtweite 7,5 Sm.

Der AusschuB fiir den Hafen und die Wasserwege 
von Danzig.

Ogłoszenie
Wiadomości żeglarskie.

Wrak S.S. „Baltara“  przed ujściem Wisły 
koło Schiewenhorst

na 54° 21,7' północnej szerokości i 
18° 57,7' wschodniej długości

oznaczony jest zielonem światłem błyskowym 
(1 zielony błysk).

C h a r a k t e r y s t y k a .
Błysk 0,5 sek. przerwa 4,5 sek.

Powrót 5,0 sek.
Widoczność 7,5 mil morskich.

Rada Portu i Dróg Wodnych 
w Gdańsku.


