
 

 

WYDZIAŁ WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

 Ja, Victor Perla, 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 dn. 15 lutego 1874 roku; 

że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych na pokładzie statku S.S. „Eider” z Bremy w 

Niemczech dn. 5 maja 1899 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 

dwadzieścia jeden lat, od 1899 do 1920 r. w Brooklynie w Nowym Jorku;      

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy 

Jork w Pierwszym Dystrykcie Sądowym w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork dn. 18 lipca 

1906 roku, co poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem 

właścicielem paszportu nr ----- wydanego przez --------; że jestem osobą, na którą wydane 

zostało to świadectwo i ten paszport; 

Że moim stałym miejscem zamieszkania jest 1380 41st St., Brooklyn, Nowy Jork w stanie 

Nowy Jork, gdzie zajmuję się wyrobami haftowanymi;  
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Że od maja 1920 roku czasowo przebywam za granicą, w następujących państwach: 

Montreal, P.Q., Kanada – #4 Mayo St., Montreal  

Opuściłem Stany Zjednoczone 7 maja 1920 r., przybywając do Montrealu, P.Q., Kanada dn. 

8 maja 1920 r., gdzie obecnie czasowo przebywam; 

Planuję wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch miesięcy w celu zamieszkania tu i 

wykonywania obowiązków obywatelskich. 

Nie wnioskowałem o wydanie paszportu Stanów Zjednoczonych ani o rejestrację w 

konsulacie w żadnym innym miejscu, gdzie odmówiono mi jego wydania. 

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

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Wyspy Brytyjskie 

Francja 

Polska 

Wizyta u rodziny 

jw. 

jw. 

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 Montrealu, Kanada 

Przysięga złożona przede mną 8 września 1921 r. 

 

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Montreal, Kanada 

 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 47 lat Usta: małe 

Wzrost: 5 stóp, 8 cali Podbródek: kwadratowy 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: mały Twarz: okrągła 

 

IDENTYFIKACJA 

8 września 1921 r. 

Ja, Samuel Witten, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych Kanady; że mieszkam w Montrealu w Kanadzie; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Victora Perlę od półtora roku 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. 

 
ADRES ŚWIADKA: 321 Bleury St., Montreal, Kanada  

 

Amerykański Konsulat Generalny w Montrealu, Kanada 

Przysięga złożona przede mną 8 września 1921 r. 

 

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Montreal, Kanada 

 

Załączone dokumenty identyfikacyjne: 

Dokument nadania obywatelstwa jak wyżej.  


