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Opracowanie: zespół 

 

Emigranci łomżyńscy wg Kart rejestracyjnych poborowych 

 z lat 1917 – 19181 (materiał roboczy)  

 

 

Przykładowa Karta rejestracyjna, której tłumaczenie znajduje się poniżej.  

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 25 

1. Imię i nazwisko:  William Krasnowski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 8851 Commercial Ave, Chicago, ILL 

3. Data urodzenia: 18 sierpnia 1888 

                                                        
1 Udostępniamy kolejną partię materiału, który ilustruje imigrantów z terenu historycznej ziemi łomżyńskiej.  

Tym razem został on wyekscerpowany z Rejestrów poborowych z lat 1917 – 1918. 
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4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy zadeklarowałeś swój 

zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Byznia, Lomza, Poland [przyp. Wizna] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: złota rączka 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Illinois Steel Co, gdzie: South Works Chicago 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni od 
twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: jasny brąz, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 31o 

Miasto lub hrabstwo: Cook 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 3 czerwca 1917 
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Raport rejestracji 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 240 

1. Imię i nazwisko:  Antoni Kutyłowski [Kutilowski] wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 360 Ashburton Ave Yonkers NY 

3. Data urodzenia: 13 listopada 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy     

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Mazowieck, Łomża, Polska [przyp. Wysokie Mazowieckie] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: pracownik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Alex Smith [nieczytelne] Carpet Co., gdzie: Yonkers NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 
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[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: szary, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3rd E.D. 5th Word 

Miasto lub hrabstwo: Yonkers 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 maja 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 25 

1. Imię i nazwisko:  William Krasnowski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 8851 Commercial Ave, Chicago, ILL 

3. Data urodzenia: 18 sierpnia 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy zadeklarowałeś swój zamiar 
(określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Byznia, Lomza, Poland [przyp. Wizna] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: złota rączka 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Illinois Steel Co, gdzie: South Works Chicago 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni od twojego 

wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: jasny brąz, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 31o 

Miasto lub hrabstwo: Cook 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 3 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 641 

1. Imię i nazwisko:  Onufry Gawkowski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 622 Richmond Syracuse, NY 

3. Data urodzenia: 12 czerwca 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: pracownik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Walcomb Steel Co., gdzie: Syracuse, NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2nd distr., 7wd 

Miasto lub hrabstwo: Syracuse 

Stan: NY 

Data rejestracji: 7 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 258 

1. Imię i nazwisko: Bronisław Kowalewski , wiek: 20 

2. Adres zamieszkania: 570 Lo Centre Str NY 

3. Data urodzenia: 22 czerwca 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Zaloze, Łomża, Rosja, Polska [Zaruzie?] 

6. Obywatelstwo: Rosja, poddany 

7. Zawód: pracownik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: G. E. Co. , gdzie: Sekdy (Schenectady) 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żadne 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 w. I.W. 

Miasto lub hrabstwo: Sekdy (Schenectady) 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 3 

1. Imię i nazwisko:  Adam Kotowski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 511 Regal St. Syracuse NY 

3. Data urodzenia: 28 marca 1897 

4. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Miejsce urodzenia ojca: Łomża, Polska, Rosja 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pierre Bulla – Pierre [nieczytelne] Co., gdzie: Eadweard 

NY 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Teofil Kotowski, jego adres: Łomża, Polska, Rosja 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: złote 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Dywizja nr 2 

Miasto lub hrabstwo: Syracuse 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1918 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 188 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Kowalewski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: Polish National College, Cambridge Springs, PA 

3. Data urodzenia: 28 kwietnia 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): pierwszy naturalizowny [02.05.1917 No. 26850 

Cleveland, Ohio] 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: naturalizowany 

7. Zawód: bez zawodu 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: -, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): zły słuch 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9 Fi 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 120  

1. Imię i nazwisko:  Victor Kotowski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 8707 Escanaba Ave Chicago IL 

3. Data urodzenia: 15 października 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec [pierwsze papiery 25 

października 1901] [naturalizacja 1 lipca 1937r. nr 320 Chicago ILL.] 

5. Miejsce urodzenia: Tajno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Solvey Cohe? Co., gdzie: 117 [nieczytelne] Str Chicago IL 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona w Rosji 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: ciemne, kolor włosów: rude, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 33rd, Oddział: 8ll 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: ILL 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 207 

1. Imię i nazwisko:  Juliusz Kosinski [Kosiński], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1014 [nieczytelne] Milwaukee Wisconsin 

3. Data urodzenia: 12 luty 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec [naturalizacja 25.05.1934 Nowy 

Jork nr 252] 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: piekarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John Januchowski, gdzie: 390 Arthur Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: blond, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  4 

Miasto lub hrabstwo: Milwaukee 

Stan: Wisconsin 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr D147 

1. Imię i nazwisko:  Rajmund Kowalski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 130 South Colony Meriden Connecticut 

3. Data urodzenia: 9 sierpnia 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz [rzemieślnik lub robotnik wykonujący formy odlewnicze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Chas Parker Co., gdzie: Meriden Conn. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: brązowy, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 

Miasto lub hrabstwo:  Meriden 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



13 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 995 

1. Imię i nazwisko:  Frank Ambrose Kosakowski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 173 Broad New Britain Conn. 

3. Data urodzenia: 12 listopada 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Blozewa, Łomża, Polska Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pofnir B. [nieczytelne]  Co., gdzie: New Britain Conn. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, 3 dzieci (4-latek, 2-latek, 6-latek) 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): utrzymanie żony i dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szary, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: prawa 

noga była złamana 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 136 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Krupinski [Krupiński], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 1736 Girard St. 

3. Data urodzenia: maj 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Maków, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Continental Can Co., gdzie: Grand Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10 (Oddział 16) 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Ill. 

Data rejestracji: 5 czerwca 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 184 

1. Imię i nazwisko:  Bolesław Kowalczyk, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 76 Jersey St New Britain NY 

3. Data urodzenia: 1 stycznia 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Standard Acl Co., gdzie: Bayonne 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak matka 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: E.D 

Miasto lub hrabstwo: Nulimond E[nieczytelne] 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 438 

1. Imię i nazwisko:  Peter Kozol [Kozioł], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 23 Symon St New Britain Conn. 

3. Data urodzenia: 30 luty 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Pelty, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Buffer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Lander Ilroy Clork [nieczytelne], gdzie: New Britain 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[podpis trzy krzyżyki] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 155 

1. Imię i nazwisko:  Joe Krockowolski [Krakowiecki], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 1416 W? Nta St. Louis MO 

3. Data urodzenia: 6 września 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: kierowca ciężarówki? 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Perking Rausfer Co., gdzie: St. Louis 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko wyłącznie zależni 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i dziecko wyłącznie zależni 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Oddział: 4 

Miasto lub hrabstwo: St. Louis 

Stan:MO 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 466 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Skiscinski [Sekściński], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 212 25” Detroit Michigan 

3. Data urodzenia: 8 września 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: rzeźnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Hammond Standuh, gdzie: Detroit 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[brak podpisu] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: garbaty 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny blond, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 14, Oddział 16,  

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1008 

1. Imię i nazwisko:  Anthony Boleslaus Kosakowski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 173 Broad Ave New Britain Conn. 

3. Data urodzenia: 16 grudnia 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Blazewa, Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz [rzemieślnik lub robotnik wykonujący formy odlewnicze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: North x Judd Co, gdzie: New Britain 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko w Rosji 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 65 

1. Imię i nazwisko:  Waldo Krazewski [Władysław Kraszewski], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: Main So Deerfield Mass 

3. Data urodzenia: 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Mazowiecki, Łomża, Rosja, Polska [Wysokie Mazowieckie] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: rolnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Lelf, gdzie: So Deerfield, Mass 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): matka w Polsce 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie służył, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żadnej 

niepełnosprawności 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: A 

Miasto lub hrabstwo: Deerfield 

Stan: Mass 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 29 

1. Imię i nazwisko:  Stanley Kowalewski [Stanisław], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 307 Regal St Syracuse NY 

3. Data urodzenia: 5 maja 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz [rzemieślnik lub robotnik wykonujący formy odlewnicze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pierce Butler x Pierce, gdzie: Eastwood NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: ,- państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): rodzina 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żadne 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Syracuse 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 70 

1. Imię i nazwisko:  John Kacmarczyk [Jan Kaczmarczyk], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 10 Union St New Britain Conn. 

3. Data urodzenia: 24 listopada 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): nie obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Osterlenka, Polska [Ostrołęka] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: mechanik/maszynista 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne], gdzie: New Britain Conn. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 342 

1. Imię i nazwisko:  Stanislas Kozikowski [Stanisław], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 296 Water St Brooklyn NY 

3. Data urodzenia: wrzesień 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zadeklarował zamiar [uzyskania 

obywatelstwa?] 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: mechanik/maszynista 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Co [nieczytelne], gdzie: 148 – 7th Br. Nowy Jork 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: polska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 150 

Miasto lub hrabstwo: Brooklyn 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 6 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 61 

1. Imię i nazwisko:  Stanley Kankowski , wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 18 Liberty St Orange NJ 

3. Data urodzenia: 8 maja 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): złożył papiery o obywatelstwo 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: zgłaszający chęć uzyskania obywatelstwa 

7. Zawód: [nieczytelne] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Berg Co, gdzie: Orange NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5ft 5in, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 Oddział 3D 

Miasto lub hrabstwo: Orange Essex 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 380 

1. Imię i nazwisko:  Alexander Kostyk [Alexander Choszczyk], wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 11 Central Ansonia Conn. 

3. Data urodzenia: 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Rozan, Łomża, Polska [Różan] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Brass Co., gdzie: Brass + Copper, Ansonia 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): zatrudniony w przedsiębiorstwie 

wyrabiającym materiały wojenne dla USA 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: Ansonia 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 111 

1. Imię i nazwisko:  Waclaw Kossakowski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 916 44 St Rock Island Illinois 

3. Data urodzenia: 28 sierpnia 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: mechanik/maszynista 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Reynolds Pattern + Machine Co., gdzie: Moline Ill. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan:  

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 22 

Miasto lub hrabstwo: Rock Island 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 61 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Kosikowski [Józef Kozikowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 195 Strull Ave Maspeth [nieczytelne] NY 

3. Data urodzenia: 22 sierpnia 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: sprzedawca maszyn [machins Ceiler] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Surce Shine Bissisk, gdzie: Long Island City 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: nie, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 foot 5, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 277 

Miasto lub hrabstwo: Canens [nieczytelne] 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 129 

1. Imię i nazwisko:  Alex Korzeniecki, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 706 Courtlandt Ave Nowy Jork NY 

3. Data urodzenia: sierpień 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: cableman 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Andsorit Manhattan Railord Co., gdzie: Chupleer St 

[nieczytelne] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: żaden, lata: żaden, państwo/stan: żaden 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: rude, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 22/33 

Miasto lub hrabstwo: Bronx 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 135 

1. Imię i nazwisko:  Edward Krutzskinski, [Kruszyński] wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 952 No Clinton St Syracuse NY 

3. Data urodzenia: 15 czerwca 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: [nieczytelne] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Semet Sobay Co, gdzie: Aplet Rock NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: zielone, kolor włosów: czarne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1st 7th 

Miasto lub hrabstwo: Syracuse 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



30 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 49 

1. Imię i nazwisko:  Marian Kraszewski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 229 Duggo Ave Brooklyn NY 

3. Data urodzenia: 3 grudnia 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Americay Mf g Co, gdzie: Noble St 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 16 

Miasto lub hrabstwo: Brooklyn 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 594 

1. Imię i nazwisko:  Walter Krajewski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 162 Hastings St Detroit Mich 

3. Data urodzenia: 15 maja 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: niezatrudniony 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: , gdzie:  

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): długi 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czerwono brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 oddział 5 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



32 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 298 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kozlowski [Kozłowski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 122 Pelouze Detroit Mich 

3. Data urodzenia: 24 marca 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz [rzemieślnik lub robotnik wykonujący formy odlewnicze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Ford Motor Co, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Oddział 18 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 340 

1. Imię i nazwisko:  Fawsten Krenowek [Krzynówek], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 8 Brook St Easthampton 

3. Data urodzenia: 18 grudnia 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): nie [obcokrajowiec] 

5. Miejsce urodzenia: Sarafin, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja Polska 

7. Zawód: weaver [tkacz, przędzarz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: West Boystow, gdzie: Easthampton Mass 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: ciemne, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: Easthampton 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 90 

1. Imię i nazwisko:  Ignacy Kraszewski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 194 Briggs Av. Billyn NY 

3. Data urodzenia: 29 września 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Craszewo, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: - 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wotegrove Ciger Bos Co, gdzie: Norman and Morgan 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: -  

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 ft 8 in, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 16 

Miasto lub hrabstwo: Kings 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 157 

1. Imię i nazwisko:  Paul Kozkovcki [Kozikowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: Canonsburg PA 

3. Data urodzenia: 31 października 1994 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Polska, Rosja 

7. Zawód: górnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Chartier Creek Coal Co., gdzie: Canonsburg Pa 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): ojciec i matka w Rosji 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: rude, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 M. Strabane 

Miasto lub hrabstwo: Wash [Waszyngton] 

Stan: Penna [Pennsylvania] 

Data rejestracji: 2 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 378 

1. Imię i nazwisko:  Jozef Krenicki [Krynicki], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 1323 Burnet Ave 

3. Data urodzenia: 22 marca 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pierce Butler Purel, gdzie: Syracuse 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: chudy 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: rude, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: - 

Stan: - 

Data rejestracji: - 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 170 

1. Imię i nazwisko:  Frank Karpinsky [Karpiński], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 1671 Holland Av NY City NY 

3. Data urodzenia: wrzesień 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: Shiri maker [twórca / producent Sherry] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Peper, gdzie: 767 Morris PK Av. NY City 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 64 3v 

Miasto lub hrabstwo: NY City (Bronx) 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 427 

1. Imię i nazwisko:  Alex Kozikowski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 237 32 Street Detroit Mich. 

3. Data urodzenia: maj 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Stuczen [Szczuczyn], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: milwright [budowniczy młynu, konserwator młynu?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Ford Motor, gdzie: Detroit 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwoje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasny blond, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: 

wszystko w porządku 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 14 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 99 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kowalsky, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 66 No 8th St Bklyn NY 

3. Data urodzenia: 7 stycznia 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolono [Kolno], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Shafiro & Aronson, gdzie: #20 Wanen St. NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 160 

Miasto lub hrabstwo: Kings 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 156 

1. Imię i nazwisko:  Peter Kowalczik [Kowalczyk], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: Rear 204 Union Coatesville PA 

3. Data urodzenia: 24 listopada 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec i zgłosił deklarację o 

naturalizację 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: Loading bank [konwojent przewożący pieniądze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Worsh Bno Co, gdzie: Coatesville PA 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 9cio miesięczne dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): on acer of family [żywiciel 

rodziny, opiekun rodziny?] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5th 

Miasto lub hrabstwo: Coatesville 

Stan: Penna [Pennsylvania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 208 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kotowski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 531 Richmond Ave Syracuse New York 

3. Data urodzenia: 29 października 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Boiler – strażak – pomocnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Solvay Process Co, gdzie: Solvay NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 Oddział 7 

Miasto lub hrabstwo: Syracuse 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



42 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 214 

1. Imię i nazwisko:  Wladyslaw Yorczykowski [Jorczykowski], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 296 E143th St Bronx NY 

3. Data urodzenia: 26 października 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Sczucyn [Szczuczyn], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: Boleer??? 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John Nierczael, gdzie: 730 Melrose Ave NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2/32 

Miasto lub hrabstwo: Bronx 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca  1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 128 

1. Imię i nazwisko:  Witold Anthony Korylkowski [Korytkowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 131 Boston Boston Mass. 

3. Data urodzenia: 22 lipca 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zadeklarowany 

5. Miejsce urodzenia: Graewo [Grajewo], Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: zadeklarowany 

7. Zawód: radca prawny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: samozatrudniony, gdzie: 256 Hanover St Boston 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): ojciec i matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): wsparcie dla ojca i matki 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: Suffolk 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 526 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Krasowski [Krassowski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 1150 St Anteri Detroit Mich 

3. Data urodzenia: 15 października 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zadeklarowny, złożył petycję 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: zadeklarowany 

7. Zawód: krawiec 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: samozatrudniony, gdzie: 1150 St Anbin Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): rodzice 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: blond, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 273 

1. Imię i nazwisko:  Antoni Rowalczik [Kowalczyk], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 817 First Ave NY NY 

3. Data urodzenia: 20 września 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: casing dept [ 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Swift + Co, gdzie: 45 St + 1st Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: Polska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 K 

Miasto lub hrabstwo: NY 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 136 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Krupinski [Krupenski/Krupiński], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 1736 Girard St Ill. 

3. Data urodzenia: maj 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Maków, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Continental Can Co, gdzie: Grand Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Ill. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 315 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Kowalczik [Kowalczyk], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: MillSquare North Wilbraham Mass. 

3. Data urodzenia: 11 listopada 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Lanczka, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Collins Manufacturing Co, gdzie: North Wilbraham Mass 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci ponieżej 12 lat 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Wilbraham 

Stan: 

Data rejestracji: 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 714 

1. Imię i nazwisko:  Alexander Krombel, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 747 Grand Ave New Haven Conn. 

3. Data urodzenia: 13 grudnia 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Ostrołęka, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: rzeźnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Bonry Frity, gdzie: Speny + Bonus City 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 

Miasto lub hrabstwo: New Haven 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 772 

1. Imię i nazwisko:  Konstanty Frank Kowalczyk, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 11 Gold New Britain CT 

3. Data urodzenia: lipiec 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Pliwka, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Londs Frory + Clest, gdzie: New Britain CT 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 2 dzieci (rok i 2-lata) 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): wspieranie rodziny 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 298 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kozlowski [Kozłowski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 122 Pelouz Detroit Michigan 

3. Data urodzenia: 24 marca 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz [rzemieślnik lub robotnik wykonujący formy odlewnicze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Ford Motor Co, gdzie:  

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9 Oddział 18 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 969 

1. Imię i nazwisko:  Boleslaus Stanley Kozlowski [Kozłowski], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 61 Orange New Britain CT 

3. Data urodzenia: 5 września 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolumnia, Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz [rzemieślnik lub robotnik wykonujący formy odlewnicze] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: North + Judd Co, gdzie: New Britain Conn 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 39 

1. Imię i nazwisko:  Stephan Kosakowski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: School St Glen Cove NY 

3. Data urodzenia: luty 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): nie 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: kowal 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Frank Ludlam, gdzie: Glen Cove NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 ft 3 in, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10 

Miasto lub hrabstwo: Nassau 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 

  



53 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 575 

1. Imię i nazwisko:  Julius Krawczykowski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 18 Ames St Brockton Mass 

3. Data urodzenia: 15 lipca 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: prowincja/okręg Łomży Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: szewc 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: W. L. Houglas Shoe Co, gdzie: Spark St Brockton Mass 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 13 Oddział 6 

Miasto lub hrabstwo: Brockton 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 953 

1. Imię i nazwisko:  Walter Krukowski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 4 Mead St Worcester Mass. 

3. Data urodzenia: 16 maja 1897 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zadeklarowany 

5. Miejsce urodzenia: Ostrołęka, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: barman 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Meluki&Anlowski, gdzie: [nieczytelne] St Worcester 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Oddział 5 

Miasto lub hrabstwo: Worcester 

Stan: Mass 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 

1. Imię i nazwisko:  Ignacy Krystoszyk [Krystosik], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 4004  

3. Data urodzenia: 25 lipca 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Brutki [Rutki], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steelwire Co, gdzie: Neburg [nieczytelne] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwoje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak żona i dwójka dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 96 

1. Imię i nazwisko:  Boleslaw Kozlowski [Kozłowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 426 W 40 St Nowy Jork NY 

3. Data urodzenia: 14 lipca 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: kelner 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Manhattan Hotel, gdzie: Madison Ave 24 St 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): tak matka, ojciec, brat 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: ciemne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: cuffeld 

finger [spięty palec] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 22 

Miasto lub hrabstwo: Nowy Jork 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 508 

1. Imię i nazwisko:  Alexander Arkiszewski [Arciszewski], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 34 Worcester Worcester Massachusetts 

3. Data urodzenia: 8 grudnia 1886 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wright Wire Co, gdzie: 67 Hammond St 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 2-letnie dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i dziecko 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5.6 in, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: 

deformed back [zdeformowane plecy] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Oddział 5 

Miasto lub hrabstwo: Worcester 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 107 

1. Imię i nazwisko:  Wacław Kowalczyk, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 13 South Middletown Conn. 

3. Data urodzenia: 25 lipca 1896 

4. Miejsce urodzenia: Kuza [Kuzie], Łomża, Rosja, Polska 

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Miejsce urodzenia ojca: Kuza [Kuzie], Łomża, Rosja, Polska 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: W and B Douglas Les, gdzie: Middletown Conn. 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Anna Kowalczyk, jego adres: 13 South Middletown 

Conn. 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasne 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: - 

Stan: - 

Data rejestracji: - 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 220 

1. Imię i nazwisko:  Zygmunt Kośnik, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: Careth WV 

3. Data urodzenia: 26 października 1896 

4. Miejsce urodzenia: Rosja, Polska, Gubernia Łomża 

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Miejsce urodzenia ojca: Rosja, Polska, Gubernia Łomża 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Carter Coal Co, gdzie: Careth WV 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Lesli Kośnik, jego adres: Careth WV USA 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasny brąz 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Oddział 2 

Miasto lub hrabstwo: McDowell 

Stan: Wirginia Zachodnia 

Data rejestracji: 5 czerwca 1918 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 130 

1. Imię i nazwisko:  John Kawoski [Karwowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 1385 30 Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 24 lipca 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: melters helper [pomocnik topiarza, robotnika pracującego w odlewni] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Olio Steel Co, gdzie: Cleveland 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 200 

1. Imię i nazwisko:  John Kristofek, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 1915 4th Ave Beaver Falls PA 

3. Data urodzenia: 1 marca 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Malka, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pittsburgh Seamlass Julie Co, gdzie: Beaver Falls PA 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: szeregowy, oddział: piechota, lata: 3, państwo/stan: Rosja 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: blond, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Beaver Falls 

Stan: Pennsylwania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 87 

1. Imię i nazwisko:  Jacob Kofsky[Kolsky], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 1056 Boston Road NYC 

3. Data urodzenia: kwiecień 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: kierowca/szofer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: samozatrudniony, gdzie: firma przeprowadzkowa 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: 6 tygodni, państwo/stan: Rosja 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowy, łysy: częściowo 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 63 

Miasto lub hrabstwo: NY 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



63 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 72 

1. Imię i nazwisko:  Alexander Kozłowski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 730 8 Ave New Brighton PA 

3. Data urodzenia: 20 lipca 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Slawsti [Stawiski], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: operator maszyn 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Fawnsend Co, gdzie: Fallston 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: czarne, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: New Brighton 

Stan: Pennsylwania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 620 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kowalewski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 2029 Cicel Detroit 

3. Data urodzenia: 17 kwietnia 1886 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): first paper [zgłoszony z deklaracją] 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Haip Co, gdzie: Detroit 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak żona i troje dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 ft 8 in., sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 8 Oddział 18 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 131 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kozikowski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 6801 Sebert Ave Clevelend Ohio  

3. Data urodzenia: 4 paździenika 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Wonsioc [Wąsosz], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: mechanik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Standard Tool Co, gdzie: Central Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i jedno dziecko 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 

  



66 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 111 

1. Imię i nazwisko:  Wacław Kossakowski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 916 44 Rock Island Illinois 

3. Data urodzenia: 28 sierpnia 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: mechanik/maszynista 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Reynolds Pttern Machine Co, gdzie: Moline 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 22 

Miasto lub hrabstwo: Rock Island 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 157 

1. Imię i nazwisko:  Joe Kosieński, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 423 Portee Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 23 marca 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Roglnica [Rogienice], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: bouder glazer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: New Leather Co, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 301 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Karczewski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 1914 Eastern Ave Baltimore 

3. Data urodzenia: 2 maja 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska , Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: piekarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Novemploger Av present, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 7/9 

Miasto lub hrabstwo: Baltimore 

Stan: Maryland 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 22 

1. Imię i nazwisko:  Władysław Kotowski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 15 Thomas St [nieczytelne] Mass. 

3. Data urodzenia: 17 maja 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód:  weaver? [tkacz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: George E [nieczytelne] Co. gdzie: Worcester Mass. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 11 

Miasto lub hrabstwo: Leicester 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



70 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 403 

1. Imię i nazwisko:  Julian Goralczyk [Góralczyk], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 47 Union St Warren RI 

3. Data urodzenia: 16 września 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: warp tender colton mill 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Warren Mfg Co, gdzie: Warren 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Warren 

Stan: Rhode Island 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 24 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kotowski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: [nieczytelne] Washington  

3. Data urodzenia: 15 marca 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: logger [rejestrator/drwal] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: McCormick Ibr Co, gdzie: McCormick Wash 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Lewis 

Stan: Waszyngton 

Data rejestracji: 5 czerwca 

  



72 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 79 

1. Imię i nazwisko:  Michał Kossakowski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: River Road Edgewater NJ 

3. Data urodzenia: 18 października 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): Rosja, Polska, obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Gulerona, Łoma, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: , gdzie: Edgewater NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): osoby pozostające na jego 

utrzymaniu 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1st 

Miasto lub hrabstwo: Bergen 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 258 

1. Imię i nazwisko:  Peter Kozloski [Piotr Kozłowski], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 216 Oak Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 20 lutego 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wilmington Steel Co, gdzie: Wilmington Delaware 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żaden 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4-11 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 99 

1. Imię i nazwisko:  Stanislaus [Stanisław] Grat, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 106 S Wolfe St Baltimore MD 

3. Data urodzenia: 6 listopada 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): naturalizowany obywatel 

5. Miejsce urodzenia: Raki, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: - 

7. Zawód: automobile garage [garaż samochodowy – wynajem? ochrona?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: samozatrudniony, gdzie: 1815 Bank Street 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, dwójka dzieci, ojciec i matka 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 Oddział 2 

Miasto lub hrabstwo: Baltimore 

Stan: Maryland 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 287 

1. Imię i nazwisko:  Stan [Stanisław] Krajewski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 928 Brown Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 8 maja 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Ostrołęka, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: ice coal 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: samozatrudniony, gdzie: Wilmington Delaware 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa:biała 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 7/11 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



76 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 204 

1. Imię i nazwisko:  Alexander Knitowski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 131 Ocid Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: październik 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Makowski [Makowskie], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wil. Sash Door Build Co, gdzie: Wilmington 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie , oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 257 

1. Imię i nazwisko:  Stanley [Stanisław] Kowalski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 27 Strout [Stroud] St Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 29 września 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Nur, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: rzeźnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Johnson between 293 on [nieczytelne], gdzie: Wilmington 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie, niepełnosprawna żona 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 222 

1. Imię i nazwisko:  Jan Kowalewski [Kowalski], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 1009 Maple Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Dolengi [Dołęgi], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pensylvania R.R. Co., gdzie: Wilmington Delaware 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak, utrzymanie żony 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 84 

1. Imię i nazwisko:  John [Jan] Krawczyk, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 1001 Chestnut St Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 23 lutego 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: New Castle Leather Co, gdzie: Wilmington Delaware 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: żaden, lata: żaden, państwo/stan: żaden 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: jasne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 8-10 

Miasto lub hrabstwo: hrabstwo New Castle  

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 255 

1. Imię i nazwisko:  Frank Kosnik [Kośnik], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 717 South Harisson Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: wrzesień 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: piekarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Radowski, gdzie: South Harisson between beach & dock 

[między morzem a dokiem] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[podpis XXX] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: jasny brąz, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



81 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 39 

1. Imię i nazwisko:  Alex Kruceki/Krulieski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 639 So Concord South Saint Paul Minnesota 

3. Data urodzenia: grudzień 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): Rosja, Polska 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Saint Paul Domeny, gdzie: South Saint Paul Minnesota 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): trzej bracia w starym kraju [ojczyźnie] 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: żaden, lata: żaden, państwo/stan: żaden 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 Oddział 

Miasto lub hrabstwo: South [Saint Paul] 

Stan: [Minnesota] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 313 

1. Imię i nazwisko:  Walter Kojtek [Kaitek], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 122 Center Shelton Connecticut 

3. Data urodzenia: luty 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kopaciska, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Ansonia B & Copper Co, gdzie: Ansonia Connecticut 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: szeregowy, oddział: piechota, lata: 3, państwo/stan: Rosja 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): zatrudniony przez koncern MFG 

produkującego materiały dla rządu US 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Shelton 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 84 

1. Imię i nazwisko:  Alexandria Kosioreck [Alexander Kosorek/Kosiorek], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1244 Decker Ave Baltimore Maryland 

3. Data urodzenia: 4 stycznia 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Polska, Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Baltimore Copper S&R Co, gdzie: Baltimore Maryland 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9 Oddział 1 

Miasto lub hrabstwo: Baltimore 

Stan: Maryland 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 109 

1. Imię i nazwisko:  Joseph [Józef] Korytkowski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 626 S Bond Baltimore Maryland 

3. Data urodzenia: 24 grudnia 1896 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Baltimore Copper Docks, gdzie: Clinton & Boston 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 Oddział 2 

Miasto lub hrabstwo: Baltimore 

Stan: Maryland 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 80 

1. Imię i nazwisko:  Władysław Kotowski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: River Road Edgewater NJ 

3. Data urodzenia: 15 października 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): Rosja, Polska, obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Guberona [Gubernia], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Spencer Kelly Linseed Co, gdzie: Edgewater NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Bergen 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 103 

1. Imię i nazwisko:  Andrzej Kotowski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 1002 Maple Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 19 sierpnia 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: F Blumenthal Co, gdzie: Front & Monroe  

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i jedno dziecko 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 Oddział 11 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 390 

1. Imię i nazwisko:  Charles Johnson, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 377 Portland St Cambridge Mass. 

3. Data urodzenia: 11 lipca 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: steam fetter 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John P. [nieczytelne] Co, gdzie: Cambridge Mass. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: Cambridge 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 358 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Drezek [Drężek], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 37 College Middletown Conn. 

3. Data urodzenia: listopad 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Wykrad [Wykrot], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Middletown Coal Co., gdzie: Middletown Conn. 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): czworo dzieci w Polsce 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak rodzina 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 ft 8 in, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Middletown 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 132 

1. Imię i nazwisko:  Robert Lipkin, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 2910 West Twelfth Chicago Illinois 

3. Data urodzenia: 28 czerwca 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Roessler Hasslacher Chemical Co, gdzie: Perth Amboy NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski 5.6, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: ciemne, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 24 oddział 13 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 25 maja 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 524 

1. Imię i nazwisko:  Ignacy Lys [Lis], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 67  

3. Data urodzenia: 15 września 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec, brak dokumentów 

5. Miejsce urodzenia: Cienck, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: blacharz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Landen Fiary & block, gdzie: New Britain 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czarne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca  
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KARTA REJESTRACYJNA nr 166 

1. Imię i nazwisko:  John Sierzputowski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1937 St [nieczytelne] 

3. Data urodzenia: 24 czerwca 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: buffer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: United Brass Mfg Co, gdzie: Hamilton Ave 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[duplikat] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 2781 

1. Imię i nazwisko:  Ludvik Zibowski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 430 S. Main Street Waterbury Connecticut 

3. Data urodzenia: 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: bezrobotny, gdzie:  

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[podpis krzyżykami] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 

Miasto lub hrabstwo: Waterbury 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 47 

1. Imię i nazwisko:  Henryk Lazowski [Laskowski], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 360 State St Perth Amboy NJ 

3. Data urodzenia: 26 czerwca 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zadeklarował chęć naturalizacji 

5. Miejsce urodzenia: Niecese, Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Polska, Rosja 

7. Zawód: sprzedawca 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Union Garage, gdzie: King St Perth Amboy NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 oddział 2 

Miasto lub hrabstwo: Perth Amboy 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 122 

1. Imię i nazwisko:  John Linkiewicz, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 91 Metropolitan Ave 

3. Data urodzenia: 19 czerwca 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): - 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: machine hand [mechanik] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Eager & Berger Co, gdzie: 95 Wallabout Street Brooklyn 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 ft 9, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 160 

Miasto lub hrabstwo: Kings 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 121 

1. Imię i nazwisko:  Siskind Lippman, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 149 E 18 Street NY NY 

3. Data urodzenia: 25 marzec 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: urzędnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Eagleboar & [nieczytelne], gdzie: 236 E 10 Street 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): przybrana matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): sztuczne lewe oko 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: jedno 

oko (lewe) 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 21 

Miasto lub hrabstwo: Nowy Jork 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 



96 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 12 

1. Imię i nazwisko:  Antoni Lipka, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: So Granville Granville NY 

3. Data urodzenia: 3 lutego 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik na farmie 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John M. Hulett, gdzie: So Granville NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: Granville 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 13 

1. Imię i nazwisko:  Frank Lipka, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: Granville [nieczytelne] Nowy Jork 

3. Data urodzenia: 28 stycznia 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik na farmie 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John M Hulett, gdzie: So Granville NY 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: Granville 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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Dokumentacja I wojny światowej (1918-1941) - Minnesota 

Imię i nazwisko: Adam Lapenski [Łapiński] 

Miejsce spisu: Hastings, Minnesota 

Oddział: Co M 166 Piechota 42 Dywizja 

Stopień wojskowy: szeregowy 

Data urodzenia: 25 grudnia 1895 

Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

Imię ojca: John/Jan Lapenski 

Miejsce urodzenia jca: Polska 

Imię matki: Mary/Maria Lapenska 

Miejsce urodzenia matki: Polska 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 636 

1. Imię i nazwisko:  Bronisław Lepkowski [Łepkowski], wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 14 Yale Gardner Massachusetts 

3. Data urodzenia: 18 września 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomżyca, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: land room 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Co, gdzie: Gardner Massachusetts 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: czarne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Gardner 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1128 

1. Imię i nazwisko:  John Liis [Lis], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 104 Green Clinton Massachusetts 

3. Data urodzenia: 15 października 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Gubernia Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: cottonweaver [tkacz bawełny, przedzarz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Lancaster Milb., gdzie: Clinton Massachusetts 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: Clinton 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1490 

1. Imię i nazwisko:  Isadore List, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 187 Moon Street Akron Ohio 

3. Data urodzenia: 18 czerwca 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): mam pierwsze [nieczytelne] 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: - 

7. Zawód: krawiec 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Douglas the tailor, gdzie: 81 S Howard  

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): ojciec 65 lat i matka 62 lat 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żywiciel rodziny 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5\3, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: ciemne, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 

Miasto lub hrabstwo: Akron 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 575 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Lepwski [Łepkowski], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 343 Pleasant Gardner Massachusetts 

3. Data urodzenia: 8 września 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomżyca, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: Chaulamer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Brown Bros Co, gdzie: Gardner Massachusetts 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i czwórka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Gardner 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 151 

1. Imię i nazwisko:  Lucyan Lizewski [Liżewski] , wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: Florence VT 

3. Data urodzenia: 11 lutego 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Wola, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: electric hoist operator [operator elektycznego wciągnika/podnośnika/dźwigu] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: VT Marble Co, gdzie: Florence 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie służył, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): utrzymanie rodziny 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Pittsford 

Miasto lub hrabstwo: Rutland 

Stan: Vermont VT 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1568 

1. Imię i nazwisko:  Romuald Kaminski [Kamiński], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 120 Gregory St Bpt Conn 

3. Data urodzenia: 7 lutego 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód:  robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Crane Co, gdzie: Bpt 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Bridgeport 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 7980 

1. Imię i nazwisko:  Lukas Kalinowski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 170 Otto St Akron Ohio 

3. Data urodzenia: 20 listopada 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: -  

7. Zawód: inspector in mill room [inspektor w młynie] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Goodyear, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i dwójka dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  8E 

Miasto lub hrabstwo: Akron 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 497 

1. Imię i nazwisko:  Stefan Karasinski [Krasiński], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 469 Gregory St 

3. Data urodzenia: 15 września 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: bench moulder [formierz stołu, stół formierski] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Crane Vale Co, gdzie: Bridgeport Conn 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: nie, lata: nie, państwo/stan: nie 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5-8, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: blond, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Bridgeport 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 2497 

1. Imię i nazwisko:  Adam Kaminsky/Kamiensky [Kamiński], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 456 Jane St Bridgeport Conn 

3. Data urodzenia: 28 listopada 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: moulder [formierz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Busno Bassrot Co, gdzie: Bridgeport Conn 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9 

Miasto lub hrabstwo: Bridgeport 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



108 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 109 

1. Imię i nazwisko:  Ignacy Kosmierczik/Kosmierczyk [Kazimierczyk], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 400 Maryland AveWilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 18 czerwca 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: F Blumuthel Co, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: szeregowy, oddział: altterry [artyleria], lata: 3, państwo/stan: 

Rosja 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i dwójka dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 200 

1. Imię i nazwisko:  Adam Klimoszewski/Klimaszewski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 503 Sth Jackson Wilmington Del 

3. Data urodzenia: 10 lutego 1885 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Zambrów, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: pomocnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Harlan & Hollingsworth Corp, gdzie: Front West 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 688 

1. Imię i nazwisko:  John Kaliszewski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 31 Hallet Bidgeport Conn 

3. Data urodzenia: 27 grudnia 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłosił chęć naturalizacji 

5. Miejsce urodzenia: Zbójna, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: polsher [polerowacz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Smith & Egge Co, gdzie: Bridgeport 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: jasny niebieski, kolor włosów: jasne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 11 

Miasto lub hrabstwo: Bridgeport 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 210 

1. Imię i nazwisko:  Jozef Zaniewski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 503 S Jackson Wilmington Del 

3. Data urodzenia: 18 września 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Zanie, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Harlan & Hollingsworth Corp, gdzie: Wilmington Del 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): tak w Europie ojciec i matka 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: czarne, kolor włosów: ciemne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 232 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Ignaz Kornilowicz/Korniłowicz, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 283 Main St Hartford Conn 

3. Data urodzenia: 13 kwietnia 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Emerenko, Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: żaden 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: nikt, gdzie: nigdzie 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: piwne, kolor włosów: ciemny brąz, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 

Miasto lub hrabstwo: Hartford 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 198 

1. Imię i nazwisko:  John Kalinowski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 911 [nieczytelne] Ave Bridgeport Conn 

3. Data urodzenia: 5 czerwca 1889 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Zabrow [Zambrów], Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: polsher [polerowacz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American [nieczytelne] Co, gdzie: Bridgeport CT 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: czarne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Fairfield 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 91 

1. Imię i nazwisko:  Alex Koneski/Koniski [Koniecki], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 912 Reed St Wilmington Del 

3. Data urodzenia: 20 grudnia 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Harlan Hillinsworth, gdzie: Wilmington Del 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: żaden, lata: żaden, państwo/stan: żaden 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: łysy 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10 oddział 10 

Miasto lub hrabstwo: hrabstwo New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 63 

1. Imię i nazwisko:  Constanti Kaminsky/Kaminski [Kamiński], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 5 Dubois St Westfield Mass 

3. Data urodzenia: 20 maja 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: niezatrudniony, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): tak jedno dziecko 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: miasto Westfield 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 4 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 89 

1. Imię i nazwisko:  Frank Edward Kamienski [Kamiński], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 313 Franklin Ave Bloomfield 

3. Data urodzenia: 4 października 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Zala, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Plunter 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Tho Edison Co, gdzie: West [nieczytelne] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 oddział 30 

Miasto lub hrabstwo: Bloomfield 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 130 

1. Imię i nazwisko:  Anthony/Antoni Karwosky/Karwowski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 3027 W 39 St Place Chicago Ill 

3. Data urodzenia: 13 czerwca 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Black Smith finisher [kowal] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Arthier O’Leary Co, gdzie: 57 Ave i 65 St Chicago Ill 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 37-5 

Miasto lub hrabstwo: Cook 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 29 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Karwoski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 1923 Oak Superior Wis 

3. Data urodzenia: 5 września 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Shnein, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: G N R R, gdzie: Superior 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): tak żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: tak, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: szeregowy, oddział: piechota, lata: 2, państwo/stan: Rosja 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak żona, dzieci i [nieczytelne] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: jasny niebieski, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 8 oddział 

Miasto lub hrabstwo: Douglas 

Stan: Wisconsin 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 331 

1. Imię i nazwisko:  John Karwosky/Karwoski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 1323 11th St Racine Wis 

3. Data urodzenia: 24 czerwca 1886 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: - 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Racine [nieczytelne], gdzie: Racine Wis 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): - 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: szeregowy, oddział: piechota, lata: 3, państwo/stan: Rosja 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): rodzina 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 11 oddział 

Miasto lub hrabstwo: Racine 

Stan: Wisconsin 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 

1. Imię i nazwisko:  Stanisław Saniewski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 5 Lunelle St Worcester Mass 

3. Data urodzenia: 15 września 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Wooblie, Polska 

6. Obywatelstwo: - 

7. Zawód: wire drawer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel & Wire Co, gdzie: Worcester Mass 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak żona i jedno dziecko na 

utrzymaniu 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5-1 

Miasto lub hrabstwo: Worcester 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 26 [nieczytelne] 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 45 

1. Imię i nazwisko:  Gregor Karbarczyk, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 614 Charles Perth Amboy NJ 

3. Data urodzenia: 12 marca 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): nie obywatel 

5. Miejsce urodzenia: Mazowiec, Łomża, Polska [Wysokie Maz] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: strażak 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Smelting [nieczytelne] Co, gdzie: [nieczytelne] NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[podpis krzyżykami] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czarny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6-1 

Miasto lub hrabstwo: [nieczytelne] 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 133 

1. Imię i nazwisko:  John Kalinowski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 1613 [nieczytelne] Chicago Ill 

3. Data urodzenia: 12 października 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Midland Products, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwoje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: czarne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 14 oddział 16 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



123 

 

KARTA REJESTRACYJNA nr 249 

1. Imię i nazwisko:  Alex Karwowski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 6910 Lansing Ave Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 5 kwietnia 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Wysowate [Wiszowate], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: rzeźnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Cleveland Provision Co, gdzie: Cleveland Ohio 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 0 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 109 

1. Imię i nazwisko:  Anton Kaminski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 80 [nieczytelne] Ave Bloomfield NJ 

3. Data urodzenia: 13 czerwca 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Czyżew, Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: [nieczytelne] machine 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Combination Rubber Co, gdzie: Bloomfield NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 oddział 2 

Miasto lub hrabstwo: Bloomfield 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 431 

1. Imię i nazwisko:  Stanley Karwoski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 41 FlorenceProvidence Rhode Island 

3. Data urodzenia: 8 maja 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Atlantic Mall, gdzie: Providence Rhode Island 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: ciemny brąz, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10-6 

Miasto lub hrabstwo: Providence 

Stan: Rhode Island 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 700 

1. Imię i nazwisko:  Waczlaw/Waclaw Karbowski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 46 Ellsworth St Worcester Mass 

3. Data urodzenia: 9 maja 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Krasnosielc, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: kowal 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel & Wire Co, gdzie: Smith Works Worcester 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, jedno dziecko, babka 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): rodzina na utrzymaniu 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Worcester 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 160 

1. Imię i nazwisko:  Wacław Karwoski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 311 Webster Ranshaw PA 

3. Data urodzenia: 26 czerwca 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Bronatach [Bronaki], Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: górnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Reading Coal Co, gdzie: Mt Barnel [nieczytelne] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: - 

Miasto lub hrabstwo: Northumberland Johnson City 

Stan: Pensylwania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 296 

1. Imię i nazwisko:  Alexander Kalinowski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 673 Elizabeth St Perth Amboy PA 

3. Data urodzenia: 2 maja 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Dolurgi, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: carpenter [cieśla, stolarz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Smelting R. Co, gdzie: Perth Amboy NJ 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: - 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: brak 

jednego palca prawej ręki 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 oddział 6 

Miasto lub hrabstwo: Perth Amboy 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 257 

1. Imię i nazwisko:  Czesław Kasprzicki/Kasprzycki, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 210 W Main Coatesville PA 

3. Data urodzenia: 14 grudnia 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec, zgłosił deklarację 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: steel worker – hutnik  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Bros Co, gdzie: Coatesville 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i troje dzieci (4-letnie, 2-letnie, 5-miesięczne) 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: nie, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): na utrzymaniu żona i dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Coatesville 

Stan: Pennsylvania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 56 

1. Imię i nazwisko:  John Kelczewski/Kelczawski [Kiełczewski], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 414 13th Elyria Ohio 

3. Data urodzenia: sierpień 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Chrzanka, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Garford Mfg Co, gdzie: - 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: ciemny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 13 

Miasto lub hrabstwo: Elyria 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 334 

1. Imię i nazwisko:  Bronisław Koryciński, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 108 S Turtle St Syracuse NY 

3. Data urodzenia: 3 października 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: -  

7. Zawód: mechanik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: H.H. Franklin, gdzie: Syracuse 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dwójka dzieci 

10. Stan cywilny: -, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: lekko 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 Oddział 9 

Miasto lub hrabstwo: Syracuse 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 35 

1. Imię i nazwisko:  Wincenti Karwoski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 906 Jenny Lind McKeesport PA 

3. Data urodzenia: maj 1894 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kołaki, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: heater 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Shut & [nieczytelne] Co, gdzie: Woodo Millo 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 6-miesięczne dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żona i dziecko na utrzymaniu 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 Oddział 2 

Miasto lub hrabstwo: McKeesport 

Stan: Pennsylvania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 130 

1. Imię i nazwisko:  Anthony Karwosky, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 3027 W 39 St Place Chicago Ill 

3. Data urodzenia: 13 czerwca 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: black smith finisher – kowal 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Arthur O’Leary Co, gdzie: 57 Ave and 65th St Chicago Ill 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nikt 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: żaden 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 37-5 

Miasto lub hrabstwo: Cook 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1007 

1. Imię i nazwisko:  Stanislaus John Karwowski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 196 [nieczytelne] St Stamford CT 

3. Data urodzenia: 10 stycznia 1895 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): zgłoszony 

5. Miejsce urodzenia: Radzelowo [Radziłowo/Radziłów], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: machine setter – ustawiacz maszyn 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: -[nieczytelne] Mfg Co, gdzie: Stamford Connecticut 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: brązowe, kolor włosów: jasny brąz, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: [nieczytelne] 

Miasto lub hrabstwo: Stamford 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 761 

1. Imię i nazwisko: Waldislaw/Władysław Kalinowsky , wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 273 Hamilton St New Haven CT 

3. Data urodzenia: 10 kwietnia 1892 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: - 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Henry & Barnes, gdzie: Long [nieczytelne] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): warunki rodzinne 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szare, kolor włosów: jasne, łysy: nie 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: nie 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 

Miasto lub hrabstwo: New Haven 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 94 

1. Imię i nazwisko:  John Karwowski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 310 Webster Ranshaw PA 

3. Data urodzenia: 14 sierpnia 1886 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: górnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Enterpriese Coal Co, gdzie: Coal [nieczytelne] 

9. Czy masz ojca, matkę, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 

od twojego wsparcia (określ, kto): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: -, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): - 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

2. Kolor oczu: zielone, kolor włosów: brązowe, łysy: - 

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: - 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Johnson City Coal [nieczytelne] 

Miasto lub hrabstwo: Northumberland 

Stan: Pennsylvania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 









































































































































































































































































 


