
 

 

 

WYDZIAŁ WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 

 

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO POPRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA]  

 

Ja, Chaja Liba Barbanell, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłam się w Radziłowie w Polsce w 1884 roku; że mój mąż, 

Charles Barbanell, właściciel paszportu nr (brak) wydanego przez (brak) emigrował do 

Stanów Zjednoczonych z Polski w 1913 roku; że przebywa w Stanach Zjednoczonych 11 lat, 

od 1913 roku do dziś (z roczną przerwą w 1923 roku) głównie w mieście Nowy Jork; 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy 

Jork w Nowym Jorku dn. 28 kwietnia 1921 r.; co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że obecnie mieszka przy 173 E. 119 Street w mieście Nowy Jork; 

że jestem żoną osoby, na którą wydane jest świadectwo naturalizacji, poślubiłam go w 1906 

roku; 

Że przebywam w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od nigdy nie byłam w Stanach 

Zjednoczonych 

Że mieszkam (brak), a moim stałym miejscem zamieszkania będzie miejsce zamieszkania 

mojego męża w Nowym Jorku 

Obecnie przebywam w Stawiskach, powiat Kolno  

CHAJA LIBA 

BARBANELL 



Że przebywałam poza Stanami Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący 

okres: 

Polska od urodzenia do dziś 

 

I że pragnę pozostać obywatelem Stanów Zjednoczonych i zamierzam wrócić by tu na stałe 

zamieszkać i wypełniać obowiązki obywatela w ciągu (brak) lub kiedy otrzymam paszport. 

Nigdzie indziej nie składałam wniosku o Paszport Stanów Zjednoczonych lub rejestrację w 

konsulacie.  

Paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska Po drodze do Stanów Zjednoczonych 

  

 

Przysięga wierności 

Uroczyście przysięgam, że będę popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed 

wszelkimi wrogami, zagranicznymi i krajowymi; że dochowam wierności i przywiązania do niej; i że 

biorę ten obowiązek na siebie dobrowolnie, bez żadnych psychicznych nacisków lub celu uchylenia 

się: Tak mi dopomóż Bóg. 

 

 

Amerykański Konsulat Generalny w Warszawie, Polska. 

Przysięga złożona przede mną 16 kwietnia 1924 roku. (podpis nieczytelny) 

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 40 lat Usta: małe  

Wzrost: 5 stóp, 2 cale Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: jasna 

Nos: średni Twarz: owalna 



 

Dokumenty tożsamości: Dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez Magistrat w Stawiskach 

13 kwietnia 1923 r. poświadczony przez starostę w Kolnie 14 kwietnia 1923 r. Akt 

małżeństwa wydany i potwierdzony jak wyżej. 

Kopia urzędnicza zaświadczenia przyznania mężowi wnioskodawczyni obywatelstwa. 

 

(Charakter dokumentów przedstawionych urzędnikowi powinien zostać szczegółowo opisany, 

ale powinno się przesyłać ich do Departamentu, chyba że istnieje podejrzenie, że nie są 

wiarygodne.) 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ KONTROLI PASZPORTOWEJ 

SEKCJA ZAGRANICZNA 

 

20 maja 1924 r. 

 

Szanowny Panie Bannermann, 

 

Proszę o zweryfikowanie tożsamości Chai Liby Barbanell w Stanach Zjednoczonych i 

dołączenie zdjęcia w celu identyfikacji. 

 

G.L. Brist 

za egzaminatora 

B.I. Beattie 

 

  



DEPARTAMENT STANU 

 

 

BIURO AGENTA SPECJALNEGO 

ODDZIAŁ W NOWYM JORKU 

 

29 maja 1924 r. 

Pan R. C. Bannerman, 

Szef Biura Agent Specjalny 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowny Panie, 

 

Piszę w odpowiedzi na pismo z 26 maja 1924 r. w sprawie wniosku paszportowego Chai Liby 

Barbanell. 

Charles Barbanell zidentyfikował dziś osobę na załączonej fotografii (z zakrytym podpisem) 

jako swoją żonę, Chaję Libę Barbanell urodzoną w Polsce 40 lat temu. Ostatni raz widział ją 

14 lipca 1923 roku, przed powrotem z Polski, kiedy wracał zabierając ze sobą z Polski swoją 

córkę Sylvię Barbanell. Posługuje się amerykańskim paszportem nr 88266 wydanym 4 

października 1921 r., którego użył w celu podróży do Polski i powrotu do Stanów 

Zjednoczonych. Okazał też świadectwo naturalizacji poświadczające, że 28 kwietnia 1921 

roku został obywatelem Stanów Zjednoczonych. 

 

Z poważaniem 

 
 

Szef Biura Agent Specjalny 

 

  



DEPARTAMENT STANU 

SZEF BIURA AGENT SPECJALNY 

 

2 czerwca 1924 r. 

 

Szanowny Panie Brist, 

Do wiadomości Pani Beattie 

 

w załączeniu przesyłam raport z Nowego Jorku w sprawie CHAI LIBY BARBANELL. 

 

 

AMERYKAŃSKI KONSULAT GENERALNY 

WARSZAWA, POLSKA 

 

17 lipca 1924 r. 

 

WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIAN LUB PRZEDŁUŻENIE PASZPORTU 

 

Ja, CHAJA LIBA BARBANELL, osoba, której 13 czerwca 1924 r. wydany został paszport o 

numerze 440516 przez Sekretarza Stanu w Waszyngtonie wnioskuję  

o wprowadzenie zmian  

 

włączenie niepełnoletnich dzieci właściciela paszportu: Małki, Arona Jankiela i Izaaka 

Zelika, urodzonych w Stawiskach 30 listopada 1910 r., 23 stycznia 1912 r. i 2 kwietnia 

1914 r. Kwestia narodowości jest uchylona. 

 

UWAGI: 

bez opłat 

nie poświadczone pod przysięgą, jedynie przed urzędnikiem konsularnym 

dokumentacja dowodowa odnośnie celu podróży nie jest konieczna, jedynie na prośbę urzędnika 

Konsulatu 

prośby o włączenie członków rodziny można umieścić powyżej 

 

Stawiski, pow. Kolno, województwo białostockie, Polska 



 

MEMORANDUM PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

 

Dołączona dokumentacja dowodowa:  

 

1) akty urodzenia wydane przez Magistrat w Stawiskach i poświadczone przez starostę w 

Kolnie  

2) dowód osobisty wydany przez magistrat w Stawiskach poświadczony przez starostę w 

Kolnie. 

 

Instrukcje: Żaden urzędnik konsularny nie może zmienić ani przedłużyć czasowego paszportu 

wydanego przez inny urząd bez uzyskania autoryzacji Departamentu. 

Formularz ten należy sporządzić w duplikacie i jedną kopię wysłać do Departamentu. Jeśli 

niezbędna jest autoryzacja można wnioskować o nią telegramem, na koszt wnioskodawcy lub 

pocztą. W pierwszym przypadku należy zaczekać na odpowiedź, wprowadzić datę wstawienia 

poprawek lub odmowy i jedną kopię wysłać do Departamentu. W drugim przypadku data 

wprowadzenia poprawek powinna zostać pominięta, a kopia niezwłocznie wysłana pocztą do 

Departamentu. Druga kopia powinna zostać dołączona do dokumentacji biura, w którym 

wniosek jest rozpatrywany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


