
PHILIP MALKAN 

 

 

Nr 260107 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

Paszport wydany 27 marca 1923 r. 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Illinois 

Hrabstwo Cook 

 

 Ja, Philip Malkan, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu dla mnie i dla mojej żony Berthy urodzonej w Chicago, Illinois 13 

marca 1867 roku. Związek małżeński zawarty został w Chicago, Illinois dn. 19 grudnia 

1886 roku.  

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Wiźnie w Polsce dn. 19 grudnia 1860 

roku; że mój ojciec David Malkan, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Glasgow w Szkocji w 1882 roku; 

że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych czterdzieści jeden lat, od 1882 do 

1923 r. w Chicago, Illinois; że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem 



Hrabstwa Cook w Chicago, Illinois dn. 15 marca 1887 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; 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Chicago w stanie Illinois, gdzie pracuję jako 

pośrednik nieruchomości. 

Mój ostatni paszport wydany został brak.  Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam 

wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu pięciu 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 

Niemcy 

Anglia 

Francja 

podróż 

 

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

w maju 1923 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 marca 1923 r. 

 
Agent Paszportowy, Chicago 
Departament Stanu 

 

 



OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 62 lata Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 5 cali Podbródek: okrągły 

Czoło: niskie Włosy: czarne 

Oczy: brązowe Karnacja: rumiana 

Nos: prosty Twarz: średnia 

Znaki szczególne: brak 

 

IDENTYFIKACJA 

24 marca 1923 r. 

Ja, Jacob Malkan, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam w Chicago, Illinois; że znam osobiście wyżej wymienionego 

Philipa Malkana od sześćdziesięciu dwóch lat (jest moim bratem) 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: brak 

         ADRES ŚWIADKA: 646 E. 51st 

Przysięga złożona przede mną 

24 marca 1923 r. 

 
Agent Paszportowy, Chicago 
Departament Stanu 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

Sheridan Plaza Hotel 

Róg Wilson Ave & Sheridan Rd. 

Chicago, Illinois 

 



   

 

Paszport wydany 7 marca 1925 r. 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Illinois 

Hrabstwo Cook 

 

 Ja, Philip Malkan, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. Towarzyszyć mi będzie żona Bertha, urodzona w Chicago, Illinois 13 

marca 1867 roku i którą poślubiłem dn. 19 grudnia 1886 roku.  

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Polsce dn. 19 grudnia 1860 roku; że mój 

ojciec David Malkan, urodził się w Polsce i mieszka obecnie nie żyje; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych w 1882 roku; że przebywam nieprzerwanie w 

Stanach Zjednoczonych czterdzieści trzy lata, od 1882 do 1925 r. w Chicago, Illinois;  że 

uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Hrabstwa Cook w Chicago, 

Illinois, 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:  

Europa – od maja 1923 r. do września 1923 r. 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Chicago w stanie Illinois, gdzie pracuję jako 

pośrednik. 

WNIOSEK O WYDANIE 

PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

 

Nr 780 



Mój ostatni paszport wydany został przez Departament Stanu 27 marca 1923 r., został 

dołączony do wniosku. 

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

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; paszport 

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

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Wyspy Brytyjskie, Francja, 

Włochy, Austria, 

Niemcy 

podróż 

 

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

dn. 18 kwietnia(?) 1925 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. 

 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 64 lata Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 4     cala Podbródek: okrągły 

Czoło: niskie Włosy: czarne 

Oczy: brązowe Karnacja: ciemna 

Nos: orli Twarz: owalna 

Znaki szczególne: brak 
 

IDENTYFIKACJA 

Por. paszport nr 260107 wydany 27 marca 1923 r. 

 

Adres, na który należy wysłać paszport: j. w. 

Przysięga złożona przede mną 

2 maja 1925 r. 

 
Agent Paszportowy, Chicago 
Departament Stanu 
 


