JOSEPH
MEYER

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO
OBYWATEL NATURALIZOWANY
Nr 851
Wydany 21 lutego 1921 r.

Ja, Joseph Meyer, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW
ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Amerykańskiego Konsulatu

Generalnego w Warszawie o wydanie tymczasowego paszportu.
Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Polsce dn. 4 lipca 1892 roku; że
emigrowałem do Stanów Zjednoczonych w 1907 roku; że przebywałem nieprzerwanie w
Stanach Zjednoczonych trzynaście lat, od 1907 do 1920 r. w Nowym Jorku;
Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych w Camp Meade w stanie Maryland dn.

1 listopada 1918 r.; co poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że
posługuję się paszportem nr 56087 wydanym przez Departament Stanu dn. 21 czerwca

1920 roku, który dołączam do wniosku; że jestem osobą, na którą wydane zostały te
świadectwo i ten paszport;

Że moim stałym miejscem zamieszkania są Stany Zjednoczone i na stałe mieszkam pod
adresem 624 Powell Street, Brooklyn, Nowy Jork.
Opuściłem Stany Zjednoczone dn. 6 grudnia 1920 roku, przybywając do Warszawy w

Polsce 20 grudnia 1920 roku, gdzie obecnie przebywam w celu odwiedzin u rodziców.
Że przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w następujących miejscach przez następujący
okres:

Polska

od grudnia 1920 roku do dziś

I że pragnę pozostać obywatelem Stanów Zjednoczonych i zamierzam wrócić by tu na stałe
zamieszkać i wypełniać obowiązki obywatela w ciągu 1 12 miesiąca lub kiedy -------Nigdzie indziej nie składałem 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 i inne niezbędne państwa

Niezwłoczny powrót do Stanów
Zjednoczonych jak najkrótszą drogą

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 18 lutego 1921 roku.

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych

OPIS WNIOSKODAWCY
Wiek: 28 lat

Usta: małe

Wzrost: 5 stóp, 10 cali

Podbródek: okrągły

Czoło: wysokie

Włosy: czarne

Oczy: brązowe

Karnacja: jasna

Nos: duży

Twarz: owalna

Znaki szczególne: brak

IDENTYFIKACJA
Zob. Dołączone dokumenty tożsamości

Dołączone dokumenty tożsamości:

Oryginalne świadectwo naturalizacji nr 1158661
Paszport wydany przez Departament Stanu nr 56087 dn. 21 czerwca 1920 roku

Uwagi:
Paszport departamentowy został odebrany wnioskodawcy i
zwrócony do Waszyngtonu, ponieważ pan Meyer wprowadził w nim
zmiany, dołączając do niego swoją fotografię w mundurze
wojskowym i z powodów, które wyjaśniane są Departamentowi.

Nr 77855

WNIOSEK O WYDANIE
PASZPORTU
OBYWATEL
NATURALIZOWANY

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
Stan Nowy Jork
Hrabstwo Nowy Jork
Ja, Joseph Meyer, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW
ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie
o wydanie paszportu, towarzyszyć mi będzie moja żona, Florence Meyer, urodzona w

Nowym Jorku 31 maja 1892 roku.
Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Łomży w Polsce (Rosji) dn. 4 lipca 1892

roku; że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Hamburga w czerwcu 1907
roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 14 lat, od 1907 do 1921 r. w
Brooklyn, Nowy Jork;
Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Okręgowym Hrabstwa

Anne Arundel w Fort Meade, Maryland dn. 1 listopada 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:

Polska – od 4 grudnia 1920 r. do 19 marca 1921 r.
I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 624 Powell Street, Brooklyn w stanie Nowy

Jork, gdzie pracuję jako mechanik;
Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu

roku 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

Włochy, Francja, Szwajcaria,

Zbadać sytuację na rynku

Wyspy Brytyjskie
Polska

Odwiedzić chorych rodziców

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku ------dn. 10 maja 1921 r.
Mój ostatni paszport wydany został w Waszyngtonie dn. 20 czerwca 1920 r.; zabrany został

przez Konsulat w Warszawie; paszport tymczasowy zwróciłem do Wydziału
Paszportowego w Waszyngtonie 4 kwietnia 1921 roku.
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

13 kwietnia 1921 r.

Agent Departamentu Stanu

OPIS WNIOSKODAWCY

Wiek: 29 lat

Usta: małe

Wzrost: 5 stóp, 10 cali

Podbródek: okrągły

Czoło: wysokie

Włosy: czarne

Oczy: brązowe

Karnacja: jasna

Nos: duży

Twarz: owalna

Znaki szczególne: brak

IDENTYFIKACJA

Ja, ? Crimlisk, uroczyście przysięgam, że jestem rodowitym obywatelem Stanów
Zjednoczonych; że mieszkam przy 693 ?? Street, Brooklyn, Nowy Jork; że znam osobiście
wyżej wymienionego Josepha Meyera od pięciu 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.

prawnik
ADRES MIEJSCA PRACY: 49 Wall Street, Nowy Jork
ZAWÓD:

Przysięga złożona przede mną

13 kwietnia 1921 r.

Agent Departamentu Stanu
Paszport proszę przesłać na adres:

624 Powell Street
Brooklyn, Nowy Jork

624 Powell Street
Brooklyn, Nowy Jork
10 sierpnia 1921 r.

Departament Stanu
Waszyngton, D.C.
Do Pana Philipa Adamsa
Kierownik Wydziału Kontroli Paszportowej

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pańskie pismo PC 7-21-16877 z dn. 8
sierpnia z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie kierunku i celu
mojej podróży chcę złożyć następujące wyjaśnienia:
Oryginalnie wnioskowałem o wydanie mi paszportu do
Francji, Anglii i Polski, ale odmówiono mi z powodów najlepiej
znanych Panu. Ponownie złożyłem wniosek, ubiegając się o
paszport do Francji i Anglii. Cel podróży do tych państw jest
czysto biznesowy. Z zawodu jestem mechanikiem i

reprezentowałem już kilka firm zajmujących się maszynami
automatycznymi.
W czasie, kiedy składałem wniosek o paszport do Anglii i
Francji nie znałem sytuacji na rynku w tych krajach ani
perspektyw na import maszyn automatycznych. Dlatego też, w
odpowiedzi na pismo z 12 lipca zawnioskowałem o wydanie mi
paszportu na podróż do Holandii, Włoch, Czechosłowacji,
Szwajcarii, Danzig, Danii i innych państw po drodze, a także
do Anglii i Francji by poznać warunki rynkowe pod względem
importu maszyn automatycznych i założenia własnej firmy.
Mogę dodać, że dwukrotnie służyłem w armii Stanów
Zjednoczonych. Pierwszy raz wstąpiłem do wojska w 1908 roku i
służyłem trzy lata; drugi raz podczas wojny światowej, gdzie
zostałem ranny w rękę, co uniemożliwia mi pracę fizyczną.
Dlatego też robię wszystko, co w mojej mocy, by założyć własną
firmę, która stanowiłaby moje źródło utrzymania, bym nie
musiał być zależny od pomocy rządu Stanów Zjednoczonych.
Mam szczerą nadzieję, że moja skromna prośba zostanie
rozpatrzona pozytywnie.

Czekając na szybką odpowiedź

pozostaję
Z szacunkiem

Jest to kopia pisma, oryginał wysłany został bez podpisu.

DEPARTAMENT STANU
AGENCJA PASZPORTOWA
URZĄD CELNY, BOWLING GREEN, NOWY JORK

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PASZPORTU I WPROWADZENIE W
NIM ZMIAN
Uroczyście przysięgam, że jestem osobą, której 25 sierpnia 1921 r. przez Departament Stanu
wydany został paszport nr 77855, co poświadczam swoim podpisem i wnioskuję o
PRZEDŁUŻENIE JEGO WAŻNOŚCI
by umożliwić mi podróż do krajów wymienionych poniżej.
Proszę o wpisanie do paszportu następujących państw:
NAZWA KRAJU

CEL WIZYTY

Niemcy

Zbadać sytuację na rynku

Austria
Polska
Wnioskodawca pragnie wypłynąć 29 września i prosi o jak najszybsze wysłanie paszportu na
adres podany poniżej.
IMIĘ I NAZWISKO Joseph (Joe) Meyer
ULICA 443 Stone(?) St.
MIASTO I STAN Brooklyn

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 dn. 12 września 1922 roku

Agent Paszportowy
Departament Stanu
Nowy Jork

