
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

Ja, Charles Barnabell, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu, podróżuję sam 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Stawiskach, gubernia łomżyńska, Polska 

(wcześniej Rosja) 15 października 1882 roku;   

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Antwerpii w Belgii dn. 2 

listopada 1911 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od prawie 

dziesięciu lat, od 1911 do 1921 r. pod adresem 279 Madison Street, Nowy Jork 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy 

Jork w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork 28 kwietnia 1921 roku, co poświadczone jest 

załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem osobą na którą wydane zostało to 

świadectwo; 

CHARLES 

BARBANELL 



Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

nigdy 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 279 Madison Street, Nowy Jork, pod adresem 

Millera w stanie Nowy Jork, gdzie pracuję jako prasowacz 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy nie był  

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 

dwóch lub trzech miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

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

 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

 

 

 

Belgia, Francja, Szwajcaria, 

Czechosłowacja i inne niezbędne państwa 

Sprowadzenie rodziny do kraju  

(nie są w stanie podróżować sami),  

wizyta u rodziców 

 

Po drodze 

 

 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku SS 

Mount Clay dn. 10 grudnia 1921 r. 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy nie miałem paszportu 

  



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. 

 

                    Przysięga złożona przede mną 

                   1 października 1921 r. 

 
                   Agent Departamentu Stanu 
 

OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 38 lat Usta: wąsy  

Wzrost: 5 stóp, 8 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: szerokie Włosy: brązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: ciemna 

Nos: prosty Twarz: owalna 

Znaki szczególne zdeformowany palec prawej ręki  

 

AFFIDAVIT ŚWIADKA IDENTYFIKUJĄCEGO 

Ja, Louis Miller, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam przy 200 Henry St., Nowy Jork w stanie Nowy Jork; że znam 

osobiście wyżej wymienionego Charlesa Barnabell od dziewięciu lat i wiem, że jest osobą, której 

dotyczy opisywane świadectwo naturalizacji; i że informacje zawarte w jego oświadczeniu, wedle 

mojej wiedzy i przekonania, są zgodne z prawdą. 

Louis Miller 
ZATRUDNIENIE: ubrania dziecięce(??) 

ADRES MIEJSCA PRACY: 133 Mercer Street, Nowy Jork 



                    

                    Przysięga złożona przede mną 

                   1 października 1921 r. 

 
                   Agent Departamentu Stanu 
 
 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Charles Barbanell 

Pod adres Millera 
279 Madison St., New Jork City, w stanie Nowy Jork 
 

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ 

(AFFIDAVIT) 

 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork  

Ja, niżej podpisany, wnioskujący o paszport, uroczyście przysięgam, że nigdy nie 

uczestniczyłem ani nie będę uczestniczyć, pośrednio czy bezpośrednio, w sprowadzaniu imigrantów do 

Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem członków najbliższej rodziny i nie będę w żaden sposób skłaniał 

do emigracji do Stanów Zjednoczonych ani nie będę asystował w tym innym; że w wypadku gdy 

wkroczę na teren państwa lub regionu gdzie sytuacja jest niespokojna robię to na własną 

odpowiedzialność; że przestrzegał będę celów podróży, na które wydano paszport, chyba że w 

paszporcie odpowiednio wprowadzone zostaną zmiany; że będę przestrzegał prawa i przepisów krajów 

przez które będę podróżował lub w których będę przebywał.  

Podejmuję te zobowiązania dobrowolnie, bez żadnych zastrzeżeń i bez zamiaru uchylania się.  

 

Przysięga złożona przede mną, Notariuszem, na terenie i dla hrabstwa Nowy Jork w stanie 

Nowy Jork 1 października 1921 r. 

 



 

Wierne tłumaczenie listu otrzymanego przez Charlesa Barbanella 

od jego żony Chai Liby Barbanelsky 

 

Stawiski, 11 września 1921 r. 

 

Mój drogi mężu, 

 

Otrzymaliśmy Twój list i cieszymy się, że Ty otrzymałeś 

nasz. U nas wszystko w porządku i mamy nadzieję, że u Ciebie 

też. Chcę przekazać Ci, że jestem gotowa do wyjazdu, ale zbyt 

trudno podróżować kobiecie samej z czwórką dzieci. Dlatego 

zdecydowaliśmy, byś to Ty przyjechał do nas i że to Ty sprzedasz 

dom. Oferują nam 700.00 amerykańskich dolarów. Twoi rodzice 

odwiedzają mnie codziennie i nie pozwalają mi podróżować samej, 

ale chcą byś przyjechał i się z nimi zobaczył. Mówią, że gdyby 

nie to, że mają już swoje lata, zrobiliby sobie wycieczkę i 

pojechali ze mną, a później wrócili. Ale to niemożliwe, więc 

zdecydowaliśmy, byś przyjechał do nas i zobaczył się z rodzicami, 

a później z naszymi dziećmi udamy się w podróż do Ameryki. Wiesz, 

że Twoi rodzice na to zasługują. Twoi rodzice powiedzieli, że 

jeśli nie możesz wydać kilkuset dolarów by przyjechać i się z 

nimi zobaczyć, zwrócą Ci te pieniądze, bo i tak sto lat nie będą 

trzymać pieniędzy. Twoi rodzice wielce ucieszą się na twój widok, 

tak jak i my, Twoja żona i dzieci. 

Chaja Liba Barbanelsky  

 

Dzieci przesyłają swoje najserdeczniejsze pozdrowienia i nie 

posiadają się z radości, bo ich ojciec przyjeżdża zabrać je do 

Ameryki. 



Stan Nowy Jork 

Hrabstwo Nowy Jork 

Miasto Nowy Jork 

 

Ja, Samuel Oppenheim, Notariusz, Hrabstwo Nowy Jork, 

niniejszym poświadczam, że powyższe tłumaczenie listu jest 

wierne pod każdym względem po osobistym zweryfikowaniu z 

oryginałem pisanym w języku żydowskim. 

 

 

 

1 października 1921 r. 


