
 

 

MAX GOLOMBEK 
 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork   

Hrabstwo Nowy Jork 

 

 Ja, Max Golombek, 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(?) grudnia 1873 

roku; że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Liverpoolu w Anglii dn. 10 

lipca 1904 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych szesnaście lat, od 

1904 do 1920 r. w Nowym Jorku; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym dla 

Południowego Dystryktu Nowego Jorku w Nowym Jorku dn. 6 kwietnia 1920 roku, co 

poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji [uwaga: nazwisko na świadectwie 

naturalizacji – Max Golombeck]; 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 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 210 Madison Street, Nowy Jork w stanie 

Nowy Jork, gdzie pracuję jako krawiec;  

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

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 
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Że paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

 

Francja 

Szwajcaria, Czechosłowacja i inne kraje po 

drodze 

 

Sprowadzić żonę i dzieci do Stanów 

Zjednoczonych 

Po drodze 

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

Savoie   dn. 11 września 1920 r. 

Mój ostatni paszport wydany został nigdy 

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 

8 czerwca 1920 r. 

 
p. o. Agenta Paszportowego, Departament Stanu 
 
  



OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 47 lat Usta: wąsy 

Wzrost: 5 stóp, 6 cali Podbródek: broda 

Czoło: niskie, szerokie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: prosty Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

Ja, Morris(?) Lutkewitz, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam przy 317 Madison Street w Nowym Jorku; że znam 

osobiście wyżej wymienionego Maxa Golombka od dziesięciu 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. 

 
ADRES ŚWIADKA: 317 Madison Street  

Nowy Jork 

Przysięga złożona przede mną 

8 czerwca 1920 r. 

 
p. o. Agenta Paszportowego, Departament Stanu 
 

 

Paszport proszę przesłać na adres: 

Max Golombek 

210 Madison Street 

Nowy Jork 

  



B. ZERMAN 

KAPELUSZNIK 

159 E. BROADWAY  

 

Nowy Jork, 8 czerwca 1920 r. 

 

Departament Stanu 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowny Panie, 

 

 Pragnę poświadczyć, że znam pana Maxa Golombka od pięciu 

lat i jest on człowiekiem uczciwym, lojalnym i praworządnym. 

Planuje wyruszyć do Polski w celu sprowadzenia do kraju swojej 

żony i dzieci. 

 W jego imieniu proszę o przychylność Departamentu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

  



LIST OD ŻONY 

 

Łomżyca, 24 marca 1920 r. 

 

Do mojego ukochanego i najdroższego męża Moracha, niech żyje w zdrowiu, i naszego 

drogiego ojca, niech żyje jak najdłużej i będzie zdrów. 

Na początku listu chcę przekazać Ci że, dzięki Bogu, jesteśmy zdrowi i mamy nadzieję, 

że Ty też jesteś. Otrzymaliśmy Twój list i przeczytaliśmy go z wielką przyjemnością – już samo 

czytanie o tym, że, dzięki Bogu, masz się dobrze, sprawiło nam wiele radości. Otrzymaliśmy 

czek na 4000 marek i dolara. W sumie otrzymaliśmy w ten sposób 5 dolarów. 

Powiedziano mi, żeby przyjść za kilka tygodni po pieniądze z czeku, ale nie wiem, ile 

czasu to zajmie, ponieważ mam też inne czeki za które jeszcze nie otrzymałam pieniędzy. 

Pieniądze są bezpieczne, ale zajmie to trochę czasu. Czek na 1000 marek otrzymałam dawno 

temu. Czek na 2000 marek spieniężyłam, jednak zmuszona byłam sprzedać go ze stratą dla 

siebie i od razu zapłaciłam Judlowi 500 marek. 

Drogi mężu, mężczyzna, który przybył z Nowego Jorku do Łomży przekazał mi 40 

dolarów od Ciebie – dał mi 4800 marek po kursie 120 marek za 1 dolara, wtedy stawka wynosiła 

tu 160 marek za dolara. 

Drogi mężu, uwierz mi, wysyłając pieniądze uratowałeś nam życie, nie poradziłabym 

sobie bez nich. Zmuszona byłabym spieniężyć czek z dużą stratą. Oczywiście przed świętami 

potrzeba wielu rzeczy. Same buty dla całej rodziny kosztowały 2000 marek. Kupiliśmy trochę 

niezbędnej odzieży. 



Donoszę Ci, drogi mężu, że Mejer jest w Galicji. Pocztę i list otrzymaliśmy dnia, kiedy 

do Ciebie piszę. Mejer pisze, że, dzięki Bogu, ma się dobrze i że ma co jeść. Wyślę mu paczkę 

i pieniądze, ponieważ wszystko w Galicji jest bardzo drogie. Prosi mnie, bym wysłała mace i 

jeśli to będzie możliwe, wyślę. Pisze, że spodziewają się macy dla wojska z Ameryki, ale nie 

są tego pewni. Mejer błaga mnie bym nie martwiła się o niego, a kiedy będę pisać do Ameryki 

prosi by napisać Ci, że ma się dobrze i żeby się nie martwić. Bóg pomoże. Zamartwianie się 

nic nie zmieni. Oczywiście mielibyśmy dużo szczęścia jeśli udałoby się nam wszystkim 

wyjechać do Stanów, ale obecnie rozproszeni jesteśmy po świecie, rozdzieleni i tylko Bóg wie, 

kiedy nasze cierpienie dobiegnie końca.  W poprzednim liście pisałam o Meyers (Mejerze?) i 

on sam napisze do Ciebie. Nie tracimy nadziei. Każdy z nas mierzy się z własnym cierpieniem. 

 

 

Jest to wierne tłumaczenie stron 1, 2, 3 i 4 żydowskiego listu napisanego do Maxa 

Golombeck przez jego żonę, zamieszkałą w Łomżycy w Polsce wykonane przeze mnie 8 

czerwca 1920 roku. 

 

Notariusz 

 

 


