
 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

Ja, Louis Rutkovsky, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Polsce 15 września 1879 roku;   

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Antwerpii dn. 1 grudnia 1911 

roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od 9 lat, od 1911 do 1920 r. w 

Nowym Jorku w stanie Nowy Jork 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Nowego 

Jorku w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork 18(?) września 1918 roku, co poświadczone 

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

świadectwo; 

Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres:  nigdy 

 

LOUIS RUTKOVSKY 

Nr 33877 



I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 1912 - 77th St., Brooklyn, Nowy Jork w 

stanie Nowy Jork, gdzie pracuję jako pośrednik w handlu nieruchomościami 

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 

Francja, Szwajcaria, 

Włochy, Czechosłowacja i inne kraje po 

drodze 

Odwiedzić matkę, siostry i krewnych 

  

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku (brak) 

dn. 25(?) maja 1920 r. 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy [nie został wydany] 

 

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 

                              6 maja 1920 r. 

                     
                   Agent Departamentu Stanu 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 40 lat Usta: wąsy  

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: średni 

Czoło: średnie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: krótki Twarz: wąska 

Znaki szczególne brak  

 

AFFIDAVIT IDENTYFIKUJĄCEGO ŚWIADKA 

Ja, Isidore Dolowich, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam przy 7801 19th Ave, Brooklyn, Nowy Jork; że znam osobiście 

wyżej wymienionego Louisa Rutkovskiego od czterech 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. 

Isidore Dolowich 
ZAWÓD: księgowy 

MIEJSCE PRAY: Stratford(?) ??? 
29/31 Liberty Street 

 

             Przysięga złożona przede mną 

                              6 maja 1920 r. 

                     
                   Agent Departamentu Stanu 
 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Louis Rutkovsky 

1912 - 77th St. 

Brooklyn, Nowy Jork  

 



LIST OD MATKI 

  

 

 



Radziłów 

Gubernia łomżyńska, Polska 

14 marca 1920 r. 

 

Do mojego drogiego i kochanego syna, który znajduje się daleko poza zasięgiem mojego 

wzroku, lecz tak blisko moich myśli, Louisa Rutkovskiego, ukochanej synowej i wnuków. 

 Otrzymałam Twój list i przeczytałam go z wielką radością i dziękuję Ci, drogi synu, 

za pieniądze, które przesłałeś mi, gdy koszty utrzymania są tak wysokie. Pisałeś ostatnio, że 

wysłałeś mi pieniądze, 2500 marek, ale jeszcze ich nie otrzymałam. Mam nadzieję, że dojdą 

wkrótce. Mój drogi synu, nie rozumiem, dlaczego czas oczekiwania na pieniądze, które mi 

wysłałeś jest aż tak długi – na pieniądze, które wysłałeś mi za pierwszym razem czekałam 

sześć miesięcy. 

 Pisałeś, że wyślesz mi zdjęcie swojej rodziny. Błagam Cię, przyjedź i odwiedź mnie 

tak szybko, jak to możliwe. Drogie dziecko, jak wielka byłabym moja radość, gdybym mogła 

zobaczyć Cię i porozmawiać twarzą w twarz. Myślę, że odmłodziłoby mnie to o dwadzieścia 

lat, a niestety od kilku lat nie cieszę się dobrym zdrowiem. 

 Wyobraź sobie, jak byłabym szczęśliwa, gdybym miała to szczęście zobaczyć Cię, 

teraz, gdy każdy dzień może być moim ostatnim. Myślę, drogi synu, że powinieneś dołożyć 

wszelkich starań, by mnie odwiedzić. Wiem, że będzie to kosztować wiele pieniędzy i 

wysiłku, ale Bóg Ci pomoże, ponieważ wypełniasz dziesiąte przykazanie1, gdyż znasz 

obowiązek wypełniania tego przykazania. 

 Dlatego też, moje dziecko, Bóg dopilnuje, byś nie zapomniał o mnie i przyprowadzi 

Cię do mnie we właściwym czasie, bym mogła zobaczyć Cię osobiście. 

 Ode mnie i Twojej kochającej matki, pragnących zobaczyć Cię i cieszyć się razem z 

Tobą. 

SARA 

Pozdrowienia dla Twojej żony i dzieci. Twoje siostry Stirka Beila i Mariam Vogel przesyłają 

najserdeczniejsze pozdrowienia. 

 
1 Możliwy błąd w tłumaczeniu na język angielski – prawdopodobnie „dziesięć przykazań” 



 

 

 

 

Nowy Jork, 6 maja 1920 r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 Pan Louis Rutkovsky, zamieszkały przy 1912 – 77th St., 

Brooklyn, pragnie odwiedzić swą matkę i siostry w Polsce. 

 Pragnę poinformować Państwa, że znam pana Louisa 

Rutkovskiego od ośmiu lat i jestem zaszczycony, że mam okazję 

poświadczyć, że jest wielce szanowanym i lojalnym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, uczciwym we wszystkich 

transakcjach biznesowych. 

 

Z poważaniem, 

 


