
 

                

 

HENRY I SARAH ERINGER  

(UR. WYSOKIE MAZOWIECKIE) 

I ICH DZIECI: HANNAH, SAMUEL I JACOB 

 



  

 

Paszport wydany 6 marca 1920 r. 

przez Departament Stanu 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork   

Hrabstwo Nowy Jork 

 

 Ja, Henry Eringer, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu, towarzyszyć mi będzie moja żona. 

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Polsce dn. 15 września 1880 roku; że 

emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Rotterdamu w Holandii w 

październiku lub w listopadzie 1900 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach 

Zjednoczonych dwadzieścia lat, od 1900 do 1920 r. w Nowym Jorku; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy 

Jork w Nowym Jorku dn. 4 grudnia 1905 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 wiosny 1906 roku do lipca 1907 r. 

Polska – od wiosny 1911 roku do lipca 1912 r. 

WNIOSEK O WYDANIE 

PASZPORTU 

OBYWATEL 

NATURALIZOWANY 

 

Nr 180787 



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

jako agent ubezpieczeniowy, zajmuję się też przekazami pieniężnymi krajowymi i 

zagranicznymi;  

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 i inne niezbędne państwa po drodze 

 

Odwiedzić i pomóc matce 

 

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

Mauretania dn. 17 kwietnia 1920 r. 

Mój ostatni paszport wydany został w Waszyngtonie dn. 6 grudnia 1905 r., nr 4303; został 

anulowany. 

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 

3 marca 1920 r. 
 

 
Agent Paszportowy, Departament Stanu 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 39 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: blond 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: szeroki Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 

 

AFFIDAVIT ŚWIADKA IDENTYFIKUJĄCEGO 

Ja, Joseph Weissman, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam przy 610 Oak Terrace, Bronx, Nowy Jork; że znam 

osobiście wyżej wymienionego Henry’ego Eringera od ok. 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. 

 
ZAWÓD: krawiec 

ADRES MIEJSCA PRACY: 48 W. 25th Street 
Nowy Jork 

Przysięga złożona przede mną 

3 marca 1920 r. 
 

 
Agent Paszportowy, Departament Stanu 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

H. Eringer  

74-76 Essex Street 

Nowy Jork  



 

 

Nowy Jork, 3 marca 1920 r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Niniejszym poświadczam, że znam pana Henry’ego Eringera od 

trzech lat. Wedle mojej wiedzy jest człowiekiem uczciwym o 

łagodnym usposobieniu i zawsze był dobrym i lojalnym 

obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Niniejszym poświadczam, że matka pana Henry’ego Eringera mieszka w Polsce 

i że zamierza ją odwiedzić i jej pomóc.   

 

 

  



10 maja 1921 r. 

 

Pan Henry Eringer 

74 Essex Street 

Nowy Jork 

 

Szanowny Panie, 

 Departament otrzymał Pański paszport wraz z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w dokumencie polegających na dopisaniu do 

paszportu Pańskiej żony i dwójki nieletnich dzieci. 

 W odpowiedzi informujemy, że Departament uznaje za 

niewskazane by kobieta i dzieci podróżowały w tym czasie do 

Polski z powodu niestabilnej sytuacji wciąż panującej w tym 

kraju. 

 Zwracam Pański paszport oraz dwie fotografie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 
Kierownik Wydziału Kontroli Paszportowej 

 

 

  



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 6 marca 1920 r. (przedłużony 25 kwietnia 

1921 r.) przez Departament Stanu wydany został paszport nr 180787, co poświadczam swoim 

podpisem i wnioskuję o  

PRZEDŁUŻENIE JEGO WAŻNOŚCI 

by umożliwić mi podróż do krajów wymienionych poniżej. 

 

WPISANIE DODATKOWYCH OSÓB 

 

Pragnę wprowadzić następujące zmiany w paszporcie: 

 

Towarzyszy mi moja żona Sarah Eringer, urodzona 15 lipca 1888 roku w Polsce (Mazowieck, 

Łomża), moja córka Hannah, urodzona w Nowym Jorku dn. 11 lutego 1914 roku i mój syn, 

Samuel, urodzony 5 kwietnia 1916 roku w Nowym Jorku. 

 

Uroczyście przysięgam, że nie wnioskowałem wcześniej o wpisanie tych osób do mojego 

paszportu i nie odrzucono ich wniosku o jego wydanie. 

 

IMIĘ I NAZWISKO Henry Eringer 

ULICA 74-76 Essex Street 

MIASTO I STAN Nowy Jork 

 

 

 

 

 

Przysięga złożona przede mną 

4 maja 1921 roku 

 
Agent Departamentu Stanu, Nowy Jork 

 



 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

 Ja, Henry Eringer, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu.  

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Polsce dn. 15 września 1880 roku; że mój 

ojciec Samuel Hirsch Eringer, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Rotterdamu w Holandii w 

październiku 1900 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 

dwadzieścia jeden lat, od 1900 do 1921 r. w Nowym Jorku; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy 

Jork w Nowym Jorku dn. 4 grudnia 1905 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: -------; 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest 74 Essex Street, w Nowym Jorku w stanie 

Nowy Jork, gdzie pracuję jako agent American Express Co., zajmuję się krajowymi i 

zagranicznymi przekazami pieniężnymi i poleceniami wpłat, jestem też agentem kilku 

statków parowych 

Mój ostatni paszport wydany został w Waszyngtonie D. C. dn. 6 marca 1920 r., został on 

anulowany 

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

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

Nr 77904 



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

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

 

Francja i niezbędne państwa  

 

Pomoc rodzinie, sprowadzić matkę i teściową 

do Stanów Zjednoczonych 

Po drodze 
 

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

nieznany dn. ok. 25 września 1921 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 

24 sierpnia 1921 r. 

 
Agent Departamentu Stanu 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 40 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: średnie Włosy: blond 

Oczy: niebieskie Karnacja: jasna 

Nos: szeroki Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 

 

 



IDENTYFIKACJA 

24 sierpnia 1921 r. 

Ja, David L. Selke(?), uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam w Waszyngtonie D. C.; że znam osobiście wyżej 

wymienionego Henry’ego Eringera od 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. 

 

Przysięga złożona przede mną 

24 sierpnia 1921 r. 

 
Agent Departamentu Stanu 
 

 

 

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ (AFFIDAVIT) 

Ja, niżej podpisany, wnioskujący o paszport, uroczyście przysięgam, że nigdy nie uczestniczyłem ani 

[przekreślone z powodu możliwej sprzeczności z uwagi na pewnego urzędnika, który był w przeszłości moim 

pracownikiem] 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, na terenie i dla Dystryktu Kolumbia dn. 23 sierpnia 1921 r. 

 

 



Waszyngton D. C., 24 sierpnia 1921 r. 

 

Szanowny Sekretarz Stanu 

Waszyngton D. C. 

 

Szanowny Panie, 

zwracam się z prośbą o wpisanie do paszportu, o którego wydanie wnioskuję, 

zezwolenia na sprowadzenie mojej matki i teściowej do kraju pod moją opiekę. Proszę też o 

wpisanie pozwolenia na prowadzenie działalności bankowej mojej firmy w Nowym Jorku. 

Z wyrazami szacunku 

 

74-76 Essex Street 

Nowy Jork 

 

  



DEPARTAMENT STANU 

AGENT SPECJALNY 

 

21 września 1921 r. 

 

Szanowny Panie Adams, 

Na Pańską prośbę zwracam paszport nr 77904 wydany 25 

sierpnia 1921 r. Henry’emu Eringer. 

Nasz Agent Specjalny skonsultował się z Panem Warderem z 

Departamentu Bankowości Stanu Nowy Jork i powiedziano mu, że 

Eringer naruszył nowojorskie prawo bankowe. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Naczelny Agent Specjalny 

  



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 77904, co poświadczam swoim podpisem i wnioskuję o 

PRZEDŁUŻENIE JEGO WAŻNOŚCI 

by umożliwić mi podróż do krajów wymienionych poniżej. 

 

WPISANIE DODATKOWYCH PAŃSTW 

 

Proszę o wpisanie do paszportu następujących państw: 

 

NAZWA KRAJU 

 

CEL WIZYTY 

Niemcy 

Czechosłowacja 

Austria 

 

Podróż 

Po drodze 

 
 

Uroczyście przysięgam, że nie wnioskowałem wcześniej o wpisanie tych państw do 

paszportu. 

 

  



WPISANIE DODATKOWYCH OSÓB 

 

Pragnę wprowadzić następujące zmiany w paszporcie: 

 

Towarzyszy mi moja żona Sarah Eringer, urodzona 15 lipca 1887 roku w Polsce, moja córka 

Hannah, urodzona 11 lutego 1914 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych i moi 

synowie, Samuel i Jacob, urodzeni odpowiednio 5 kwietnia 1916 roku i 13 sierpnia 1921 roku 

w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. 

 

Uroczyście przysięgam, że nie wnioskowałem wcześniej o wpisanie tych osób do mojego 

paszportu i nie odrzucono ich wniosku o jego wydanie. 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO Henry Eringer 

ULICA 74-76 Essex Street 

MIASTO I STAN Nowy Jork 

 

Przysięga złożona przede mną 

2 maja 1922 roku 

 
Agent Departamentu Stanu, Nowy Jork 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

DEPARTAMENT STANU 

NACZELNY AGENT SPECJALNY  

 

17 maja 1922 r. 

 

Panie Adams, 

Na podstawie tego raportu z Nowego Jorku wniosek Henry’ego 

Eringera powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. 

 

 

DEPARTAMENT STANU 

 

 

Nowy Jork, 15 maja 1922 r. 

 

Pan R. S. Sharp 

Dowodzący Agent Specjalny 

Nowy Jork 

 

Szanowny Panie, 

Odnośnie sprawy paszportu HENRY’EGO ERINGERA. 

Zwrócono się do nas z pytaniem czy wnioskodawca był 

ostatnio przykładnym obywatelem i czy jego wniosek o 

przedłużenie ważności paszportu powinien zostać rozpatrzony 

pozytywnie. 

Sprawdziłem Eringera i moim zdaniem wszystko wskazuje na 

to, że zamierza stosować się do wszystkich rządowych wymagań i 

jego wniosek jest zasadny. 

 



Wyjaśnia on, że celem jego podróży jest Polska, a wpisanie 

dodatkowych państw jest konieczne dla szybszej i wygodniejszej 

podróży przez Francję i Niemcy albo przez Szwajcarię, Austrię 

i Czechosłowację. 

Wydaje się, że statki, które płyną bezpośrednio do Danzig 

są wolne i niezadawalające.  

Eringer deklaruje, że wyjeżdża tylko po to, by pomóc 

krewnym, którzy mieszkają w Wysokiem Mazowieckiem, Ziemia 

(Gubernia) Łomżyńska, Polska. Są to: 

Matka wnioskodawcy, Ita Riwa (Rebecca) Eringer; 

Teściowa, Gittel Ratuszewicz i jej dzieci: syn Szmulko 

Ratuszewicz, córka Hannah i jej mąż Haskiel Wiczen; 

A także kuzyni wnioskodawcy, Chaim i Gitla Jurkowicz, 

którym wysłał affidavit około półtora roku temu. 

Eringer jest agentem statkowym i agentem firmy dostawczej, 

który naruszył prawo bankowe zgadzając się, na prośbę 

niektórych klientów, że sam bezpośrednio dostarczy drugiej 

stronie pieniądze, które powinny pozostać w rękach jego 

zleceniodawców za granicą i przez nich zostać doręczone. 

 Zgodził się zrezygnować z wyżej wspomnianego układu i 

będzie przestrzegał prawa. 

 Zabiera ze sobą żonę i dzieci, dla ich zdrowia i 

wypoczynku. 

 Myślę, że wniosek można rozpatrzyć pozytywnie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
Agent Specjalny 

 


