
  

[FORMULARZ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO PRZEZ 

NATURALIZACJĘ MĘŻA LUB RODZICA] 

Wydany 28 marca 1912 r. 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan -----   

Hrabstwo ------ 
 

 Ja, Robert Pearlman, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Zambrowie w Rosji dn. 9 lipca 1880 r.; że 

mój ojciec emigrował do Stanów Zjednoczonych podróżując na pokładzie statku Littau, 

wypływając z Antwerpii dn. 3 maja 1888 r.; że przebywa nieprzerwanie w Stanach 

Zjednoczonych dwadzieścia cztery lata, od 1888 do 1912 r. w Nowym Jorku;      

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku dn. 6 sierpnia 1900 roku, co poświadczone jest załączonym 

świadectwem naturalizacji; że jestem synem osoby, na którą wydane zostało to świadectwo;  

Że moim stałym miejscem zamieszkania są Stany Zjednoczone i na stałe mieszkam pod 

adresem 2220 Bath(?) Ave, Brooklyn w stanie Nowy Jork, gdzie pracuję jako handlarz; 

ROBERT 

PEARLMAN 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

 

Nr 69005 



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

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

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: 32 lata Usta: pełne 

Wzrost: 5 stóp, 3 cale Podbródek: okrągły 

Czoło: normalne Włosy: czarne  

Oczy: ciemnobrązowe Karnacja: zdrowa 

Nos: normalny Twarz: okrągła 

 

IDENTYFIKACJA 

Uroczyście przysięgam, że znam osobiście wyżej wymienionego Roberta Pearlmana 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: 45 Broadway 

 

Paszport proszę wysłać na adres: 

F. C. Wackerow 

45 Broadway 

Nowy Jork 

Przysięga złożona przede mną 

27 marca 1912 r. 

 
                                               Notariusz 
 



 

 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

[DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA OBYWATELSTWO PRZEZ NATURALIZACJĘ 

MĘŻA LUB RODZICA] 

 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Nowy Jork  

Hrabstwo Nowy Jork 

 

 Ja, Robert Pearlman, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

 Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Zambrowie w Polsce dn. 5 czerwca 1879 

roku; że mój ojciec, Jacob Pearlman, urodził się w Polsce; 

Że emigrował do Stanów Zjednoczonych na pokładzie statku nie pamiętam wypływając z 

Bremy w czerwcu 1886 roku; że przebywa nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 

trzydzieści sześć lat, od 1886 do 1922 r. pod adresem 646 Blake Ave, Brooklyn, Nowy Jork; 

Że uzyskał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym dla 

Wschodniego Dystryktu w Brooklynie, Nowy Jork dn. 6 sierpnia 1900 roku, co 

poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem synem osoby, na którą 

wydane zostało to świadectwo; że nieprzerwanie przebywam w Stanach Zjednoczonych 

dwadzieścia siedem lat od 1895 do 1922 roku w Nowym Jorku; że moim stałym miejscem 

zamieszkania są Stany Zjednoczone i na stałe mieszkam pod adresem: 410 Riverside Drive, 

Nowy Jork w stanie Nowy Jork; gdzie pracuję jako kupiec. 

Mój ostatni paszport wydany został przez Departament Stanu. dn. w kwietniu 1912 roku i 

został zgubiony. 

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

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

 

Nr 188649 



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

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Anglia, Belgia 

Francja, Niemcy, Austria, 

Szwajcaria, Polska, Czechosłowacja 

Podróż służbowa, branża tekstylna 
 

 

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

dn. 29 czerwca 1922 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 

7 czerwca 1922 r. 

 
 

 

OPIS WNIOSKODAWCY 

Wiek: 43 lata Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 6 cali Podbródek: kwadratowy 

Czoło: średnie Włosy: ciemnobrązowe 

Oczy: brązowe Karnacja: jasna 

Nos: duży Twarz: okrągła 

Znaki szczególne: brak 

 

Agent Departamentu Stanu 

 



IDENTYFIKACJA 

7 czerwca 1922 r. 

Ja, Max Polakoff, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem Stanów 

Zjednoczonych; że mieszkam pod adresem 104 Division Ave, Brooklyn, Nowy Jork; że 

znam osobiście wyżej wymienionego Roberta Pearlmana od sześciu lat i wiem, że jest synem 

osoby, której dotyczy opisywane świadectwo naturalizacji; i że informacje zawarte w jego 

oświadczeniu, wedle mojej wiedzy i przekonania, są zgodne z prawdą. 

 

ZAWÓD: handlowiec 

         ADRES ŚWIADKA: 85 Canal Street,  
Nowy Jork 

Przysięga złożona przede mną 

7 czerwca 1922 r. 

 
 

Paszport proszę przesłać na adres: 

Robert Pearlman 

30 E. 21st Street 

Nowy Jork 

  

Agent Departamentu Stanu 

 



 

Nowy Jork, 6 czerwca 1922 r. 

Do Szanownego 

Sekretarza Stanu 

Waszyngton D.C. 

 

Szanowny Panie, 

Pragniemy poinformować, że zleciliśmy Panu Robertowi 

Pearlmanowi podróż do Europy do państw wymienionych poniżej w 

celu zakupu materiałów dla naszej firmy. 

Konieczna jest wizyta w Wielkiej Brytanii, Belgii, 

Francji, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, Austrii i 

Czechosłowacji. 

Naszymi zagranicznymi korespondentami są m.in. W.W. 

Rycroft & Co., Bradford, Anglia; Perkins, Van Burgens & Co., 

Paryż, Francja i inni. 

Tym samym bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za wydanie 

paszportu Panu Pearlmanowi w celu wypełnienia tego zadania. 

 

Z wyrazami szacunku 

 



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, Agentem Departamentu Stanu, na terenie i dla hrabstwa Nowy 

Jork i stanu Nowy Jork dn. 7 czerwca 1922 roku. 

 


