
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

Ja, Solomon Rosenblum, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Zambrowie, gubernia łomżyńska, Polska, 26 

października 1895 roku;   

Że mój ojciec, Josel Ivron(??), urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga dn. 6 czerwca 1913 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 6  9 12⁄  lat, od 1913 do 1920 

r. w Nowym Jorku 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Hrabstwa i 

Stanu Nowy Jork w stanie Nowy Jork 5 sierpnia 1919 roku, co poświadczone jest 

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

świadectwo; 

SOLOMON 

ROSENBLUM 



Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: 

??? od zwolnienia z wojska 8 lipca 1919 r. ???  

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Nowy Jork w stanie Nowy Jork, gdzie pracuję 

jako handlarz starzyzną 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy wcześniej [nie został wydany]  

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

sześciu 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 

i inne kraje po drodze 

Odwiedzić i pomóc matce w podeszłym 

wieku 

  

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

nie wiadomo dn. jeszcze nie wiadomo, około 25 kwietnia 1920 r. 

 

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 

                              30 marca 1920 r. 

 

                      Agent Departamentu Stanu 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 24 lata Usta: średnie  

Wzrost: 5 stóp, 6 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: prosty Twarz: okrągła 

Znaki szczególne brak  

 

IDENTYFIKACJA 

30 marca 1920 r. 

Ja, Alter Rubinstein, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam przy 76 Suffolk St., Nowy Jork; że znam osobiście 

wyżej wymienionego Solomona Rosenbluma od sześciu 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. 

Alter Rubinstein 
MIEJSCE PRACY: sklep z cygarami 

ADRES ŚWIADKA: 76 Suffolk St., Nowy Jork 
 

               Przysięga złożona przede mną 

                              30 marca 1920 r. 

 

                      Agent Departamentu Stanu 

 
Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Solomon Rosenblum 

pod adresem J. Evrona 

190 Stockton St. 

Brooklyn, Nowy Jork  



Fragment listu napisanego przez Carnę Iwrin w języku jidysz do Solomona Rozenbauma 

(Iwrin)  

 

…. „Muszę powiedzieć Wam, kochane dzieci, że jestem szczęśliwa, 

kiedy otrzymuję Wasze listy. Są dla mnie jak skarby. Wolałabym 

zobaczyć Was na własne oczy, ale nic nie dzieje się tylko dlatego, 

że człowiek sobie tego życzy, a jest tak, jak zechce Bóg. Moje serce 

krwawi, bo nie mogę porozmawiać z Wami, póki moje oczy są jeszcze 

otwarte. Chciałabym spojrzeć na Was i porozmawiać z Wami chociaż 

przez godzinę.” 

 

 

DEPARTAMENT STANU 

WYDZIAŁ PASZPORTOWY 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PASZPORTU LUB WPROWADZENIE 

ZMIAN 

Uroczyście przysięgam, że jestem osobą, na którą przez Departament Stanu wydany został 

paszport nr 10880 z dn. 8 kwietnia 1920 r., co poświadczam własnoręcznym podpisem;  

[Wnioskuję o] PRZEDŁUŻENIE 

 

Przysięga złożona przede mną 

27 października 1920 r. 

 

Agent Departamentu Stanu, Nowy Jork 

IMIĘ I NAZWISKO: Solomon Rosenblum 

ULICA: 190 Stocktor St., Brooklyn  

MIASTO I STAN: Nowy Jork 

Pod adresem Evrona 

  



 

Szanowny Panie, 

 

W odniesieniu do mojego wniosku o przedłużenie ważności paszportu podaję 

następujące powody: 

Wyjechałem do Polski by odwiedzić rodziców, w tym czasie mój ojciec zmarł. 

Postanowiłem zabrać matkę ze sobą. Aranżowałem sprzedaż wszystkich rzeczy ojca, 

kiedy zostałem poinformowany przez ambasadora amerykańskiego, że muszę 

natychmiast opuścić Polskę. Nie miałem nawet czasu pożegnać się z matką, kiedy 

amerykański ambasador rozkazał mi opuścić Polskę. Dlatego też chciałbym 

przedłużyć ważność paszportu, by móc sprzedać posiadłość ojca, zabrać matkę i 

zamieszkać tu, w Stanach Zjednoczonych. 

Z góry dziękuję i mam nadzieję, że ważność mojego paszportu zostanie przedłużona. 

 

 

 

3 sierpnia 1920 r. 

Zobowiązany jest Pan stawić się w Ambasadzie Amerykańskiej, 

ul. Senatorska 37 jutro o godzinie 10 ze swoim paszportem. 

 

Z wyrazami szacunku 

Solomon Rosenblum 

190 Stockton St. 

Brooklyn, Nowy Jork 

 



30 października 1920 r. 

 

Pan Solomon Rosenblum  

190 Stockton Street, 

Brooklyn, Nowy Jork 

 

Szanowny Panie, 

 

Departament otrzymał Pański wniosek o przedłużenie 

ważności załączonego paszportu i z przykrością informuje, że z 

powodu niespokojnych warunków panujących w Polsce niewskazana 

jest obecnie podróż do tego kraju. 

Jednak, gdy tylko sytuacja się unormuje, po ponownym 

złożeniu wniosku, bezzwłocznie rozpatrzymy sprawę przedłużenia 

ważności paszportu. 

Z poważaniem 

 

 

Załącznik: 

Paszport 

  



 

 

 

  



Nowy Jork, 2 listopada 1920 r. 

 

Departament Stanu 

Waszyngton, D.C. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Otrzymałem pismo z 30 października i pragnę zaapelować o 

ponowne rozpatrzenie mojej prośby o przedłużenie ważności 

paszportu do Polski. 

Proszę wziąć pod uwagę, że z powodu wojny rosyjsko-

polskiej Ambasada Amerykańska rozkazała wszystkim obywatelom 

Stanów Zjednoczonych opuścić Polskę. Przebywałem w tym czasie 

w mieście Zambrowie guberni łomżyńskiej, do którego przybyłem 

by sprowadzić moją matkę, kobietę w podeszłym wieku, do Stanów 

Zjednoczonych i zmuszony byłem opuścić miasto nie osiągając 

swojego celu. 

Otrzymałem wiadomość od matki, w której narzeka na złe 

warunki i prosi by przyjechać po nią i zabrać ją do Stanów 

Zjednoczonych. Nie ma nikogo, kto by jej pomógł, jako że mój 

ojciec zmarł, kiedy byłem w Polsce.  

Pragnę oszczędzić mojej matce cierpienia i dlatego 

uprzejmie proszę o przedłużenie ważności mojego paszportu do 

Polski. 

Chcę też podkreślić, że służyłem w armii Stanów 

Zjednoczonych osiemnaście miesięcy, w kraju i we Francji. 



Mam nadzieję, że z życzliwością odniosą się Państwo do 

mojego wniosku i umożliwią mi pomoc matce. 

 

Z poważaniem 

 

 

Mój adres: 

Solomon Rosenblum 

190 Stockton Street 

Brooklyn, Nowy Jork 

Pod adresem Evrona 

  



5 listopada 1920 r. 

 

Pan Solomon Rosenblum 

190 Stockton Street 

Brooklyn, Nowy Jork 

 

Szanowny Panie, 

 

Departament otrzymał pańskie pismo z 2 listopada z prośbą 

o przedłużenie ważności paszportu. 

Z przykrością informuję, że zasady dotyczące wydania, 

zmiany czy przedłużenia ważności paszportów do Polski nie 

uległy zmianie. 

Niniejszym zwracam pański paszport, a gdy tylko warunki 

ulegną poprawie bezzwłocznie rozpatrzymy na nowo Pana prośbę. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Załącznik: 

Paszport  

 


