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Opracowanie: zespół 

 

Emigranci łomżyńscy wg Kart rejestracyjnych poborowych 

 z lat 1917 – 19181 (materiał roboczy)  

 

 

Przykładowa Karta rejestracyjna 

 

 

 

 

 

 
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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KARTA REJESTRACYJNA nr 273 

1. Imię i nazwisko: Peter Albres, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: Shermantown Glens Falls NY 

3. Data urodzenia: 25 listopada 1895 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): Polak, nie zadeklarował zamiaru [Polish, Have 

not declared intentions] 

5. Miejsce urodzenia: [nieczytelne – Scawkee?], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: obecnie nie pracuje [Not working at 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: 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: średni 

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:  

Miasto lub hrabstwo:  

Stan: 

Data rejestracji: 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 151 

1. Imię i nazwisko: Alek Caban, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: Webster Pa 

3. Data urodzenia: 15 grudnia 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Lomzan, Polska [przyp. Łomża] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik [nieczytelne] fabryki 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Amer Steel & Wire Co. [American Steel & Wire Co.], 

gdzie: Donora Pa 

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): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni , sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: ciemny brąz , 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: Webster 

Miasto lub hrabstwo: Westmoreland 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1218-S [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Andrew Chludzinski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 1314 St. Aubin, Detroit, Mich. 

3. Data urodzenia: 30 listopada 1894 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: operator maszyny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Stayes [nieczytelne] Co., gdzie: Det. Mich 

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: niski, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: jasny niebieski, kolor włosów: jasnobrązowe, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 11 [Ward 9] 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 34 

1. Imię i nazwisko: Bolislaw Chludzinski [podpis: Boleslaw Chludzinski] , wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 16 Mason Boston Mass 

3. Data urodzenia: 7 grudnia 1894 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża Lomzenska, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: B. F. Sturtavent [przyp. Sturtevant], gdzie: Readville Mass 

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 i siostra 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): Tak matka, ojciec & siostra do 

utrzymania 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni , sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Boston 

Stan: Mass 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 147 

1. Imię i nazwisko: Konstanty Chrzanoski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 519 [nieczytelne] St. Scranton Pa 

3. Data urodzenia: 11 marca 1889 

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: górnik [przyp. mine worker – robotnik kopalni] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Lackawana [przyp. Lackawanna] Coal Co.,gdzie: Scranton 

Pa 

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): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Dystrykt 2 – 19 okręg [Dis. 2 – 19 ward] 

Miasto lub hrabstwo: Scranton 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 75 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Adolf Chrzanowski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 77 Putnam St Prov RI 

3. Data urodzenia: 14 stycznia 1887 

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: Allantic Mills [przyp. Atlantic Mills] , gdzie: Manton 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 4 dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty , rasa: 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 

Miasto lub hrabstwo: Prov 

Stan: RI 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 352 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Michal Chrzanowski [podpis: Michał Chrzanowski , wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 26 Bowdoin Prov R.I. 

3. Data urodzenia: 29 sierpnia 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: Riverside Null , gdzie: Prov R.I. 

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: średnia, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10-6 

Miasto lub hrabstwo: Prov 

Stan: R-I 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 19 

1. Imię i nazwisko: Pete Chrzanowski, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 21420 [nieczytelny] Kansas City Kansas 

3. Data urodzenia: 7 stycznia 1887 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wilson Packing Co., gdzie: Kansas City Kansas 

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: średni, sylwetka: szczupły 

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: 64 

Miasto lub hrabstwo: Kansas City 

Stan: Kansas 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 51 

1. Imię i nazwisko: Wiktor Chrzanowski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 140=15st Pittsburgh Penna 

3. Data urodzenia: 25 sierpnia 1893 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: poddany 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Jones & Laughlin Co. , gdzie: South Side 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): ojciec + 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: średni , sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 7 

Miasto lub hrabstwo: Pittsburgh 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1232 

1. Imię i nazwisko: Joseph Stoneslaw Chrzonowzki [przyp. Józef Stanisław Chrzonowski], 

wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 49 Grove New Britain Ct. 

3. Data urodzenia: - 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Charubim [przyp. Charubin] , Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: [nieczytelne] robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Corbin Screw Corp., gdzie: New Britain Corn. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): Żona + 1 dziecko 5-letnie 

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 + dziecka 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średni 

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

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

dotknięte chorobą (zezowaty) 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 2095 

1. Imię i nazwisko: Thomas Dlugobrck [podpis: Tomasz Długoborski], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 615 Ridge So. Beth Penna [przyp. Bethlehem?] 

3. Data urodzenia: 1 marca 1887 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): Obcokrajowiec. Zamiar pozostania 

Amerykaninem. [Alien. Intention of being an American] 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: pomocnik strażaka [Helper to Fireman] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Beth Steel Co. [przyp. Bethlehem Steel Co.?], gdzie: So. 

Beth. Penna 

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: piechota [Infantry], lata: 3-8 miesięcy [3-8 mo.], 

państwo/stan: Polska 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): Tak. Utrzymanie żony i dziecka. 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4th 

Miasto lub hrabstwo: Northamptom [przyp. Northampton] 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 293 

1. Imię i nazwisko: Paul Dobbinski [podpis: Paul Dobkowski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 559 West Barber St Chgc. Ill. 

3. Data urodzenia: 1892 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Jeans. Continental Fit Co., gdzie: 15th and Jefferson 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 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): Utrzymanie rodziny [Family 

Support] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 13 

Miasto lub hrabstwo: Cook 

Stan: Chicago Ill. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 145 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Solomon Domowitz, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 1574 [lub 1576?] Lex Ave N.Y. NY 

3. Data urodzenia: 15 stycznia 1894 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo:  

7. Zawód: malarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Isadore Grassman, gdzie: 1576 Lex Ave 

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: 5 stóp 6 cali [5- 6 in] , sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 39 

Miasto lub hrabstwo: N.Y. City 

Stan: N.Y. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 121 [dopisane: Order Number 1833] 

1. Imię i nazwisko: John Dubnovsky, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 7 [nieczytelne] Ct. Clinton Mass. 

3. Data urodzenia: 25 września 1891 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Lublania/Gublania? [przyp. Łubiana?] Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: tkacz bawełniany [Cotton weaver] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Lancaster Mills, gdzie: Clinton, [nieczytelne] 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, 2 dzieci, 3 lata, 10 miesięcy [wife, 2 children, 10 

yo, 10 mih [?]] 

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: średni 

2. Kolor oczu: brązowy, kolor włosów: jasne, 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: Mass 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 76 

1. Imię i nazwisko: Joseph Duda, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 1132 Beach St. Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 15 sierpnia 1891 

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: American Bridge Company, gdzie: Edgemoor, 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 jedno dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3/11 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 2 

1. Imię i nazwisko: Stanley Duda, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 911 – 12 Av Milwaukee, Wisconsin 

3. Data urodzenia: 21 maja 1887 [5-21-1887] 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec [wykreślone nie – no alien] 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Chair Belt Co., gdzie: Milwaukee Wis 

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 [przyp. wykreślone single, wpisane: yes], rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 [Ward: 24 Ward] 

Miasto lub hrabstwo: Milwaukee 

Stan: Wisconsin 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 335 

1. Imię i nazwisko: Waclaw Duda [podpis: Wacław Duda], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 6808 Hosmer Cleveland Ohio [dopisane nad adresem:] 41 West 6 St 

Wyoming P.a. 

3. Data urodzenia: 8 września 1896 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): pierwsze papiery [first papers] 

5. Miejsce urodzenia: Polki, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: osoba rozkładająca/rozciągająca druty/przewody [Wire Drawer] [?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel & Wire 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): ojciec i 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): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: O 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 71 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Walenty Duda, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 149 Franklin ave Bloomfield N.J. 

3. Data urodzenia: 14 lutego 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Prasntow Jelyna [? Mało czytelne], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: brygadzista 9 zakład gumy [?] [Formman [Foreman?] 9 Rubber Works] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Combinaction [Combination?] Rubber Co., gdzie: 

Bloomfield N.J. 

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

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

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: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: czarny, 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 2 Ward 

Miasto lub hrabstwo: Bloomfield 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 170 

1. Imię i nazwisko: Wladik Duda [podpis: Wladick Duda], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 272 13th Jersey City NJ 

3. Data urodzenia: 16 sierpnia 1894 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): Pierwsze papiery [1st Papers] 

5. Miejsce urodzenia: Ruda Skoda [przyp. Ruda Skroda], Łomża, Pol 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Lakowano AR Pl[?] [przyp. Lackawanna [mało czytelne – 

AR Pl?], gdzie: Hoboken 

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: nie, lata: , państwo/stan: nie 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6-2 

Miasto lub hrabstwo: Jersey City 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1516 

1. Imię i nazwisko: Stanislaw Dudek, wiek: 28  

2. Adres zamieszkania: 29 Sargent Str, Worcester, Mass. 

3. Data urodzenia: luty 1889 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Bogdaniez [przyp. Bogdaniec], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wyman & Gordon, gdzie: Bradley Str 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, 2 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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 [Ward 5] 

Miasto lub hrabstwo: Worcester, 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 64 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Felix Dudzinski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 2544. Webl [przyp. Webster, Wells?] St Phil. Penna 

3. Data urodzenia: 18 marca 1896 

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: Empire Gal. Co., gdzie: E. [nieczytelne] 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: 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: 25 / 18 Ward 

Miasto lub hrabstwo: Philadelphia 

Stan: Pennsylvania  

Data rejestracji: 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 21 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Raymond Dudzinski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 1026 Russell Detroit Mich 

3. Data urodzenia: 30 sierpnia 1893 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: 

7. Zawód: modelarz [Pattern maker] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: obecnie niezatrudniony [Not employed at present], gdzie:  

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 [Ward 7] 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1202 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: William Dudzinski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 1393 St Aubin Detroit Mich 

3. Data urodzenia: 28 września 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: operator maszyny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Studebaker, gdzie: Piquette & Bankin 

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): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: brązowy, 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: 11 [Ward 9] 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich 

[Przyp. Dopisany adres!!:] 128 Oak St Wilmington Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 260 

1. Imię i nazwisko: Felix J. Gontarski [podpis: Felix John Tontarski], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 436 Hamilton Str 

3. Data urodzenia: 19 listopada 1894 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Dlugosiodlo [przyp. Długosiodło], Łomża, Rosja, Pol 

6. Obywatelstwo: rosyjski poddany [Russian sub.] 

7. Zawód: pracownik związany z elektrycznością [electr worker [?]] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: G. E. Co., gdzie: [Sehedy? = Schenectady?] 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): tylko matka [mother only] 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 W. L. 10 [10 / W?] 

Miasto lub hrabstwo: Sehedy [? Schenectady?] 

Stan: N.Y. 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 358 

1. Imię i nazwisko: Antoni Gorka, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 1915 4 av. Beaver Falls 

3. Data urodzenia: 22 maja 1896 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Mokow [przyp. Maków?], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: formierz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: United Slautary [?] Mfg. Co., gdzie: [nieczytelne] Pa 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: Beaver 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 331 

1. Imię i nazwisko: Felix Gorka, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 1915 4 av, Beaver Falls Pa 

3. Data urodzenia: 2 lutego 1889 

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

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

5. Miejsce urodzenia: Cupielewo, Łomża, Polska [?] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: formierz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: W. [Lanetary] [Sanetary] [??] [Manf] [??] Co., gdzie: 

Morado Pa. [Morader][??] 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): Żona i dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: 

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: średni 

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

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: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 438 

1. Imię i nazwisko: Anthony Guzenda, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: Chrome N.J. 

3. Data urodzenia: nieznany kwietnia 1892 [April notknown 1892] 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant pierwsze papiery [declarant 1st 

papers] (obcokrajowiec po złożeniu formalnego oświadczenia o woli przyjęcia 

obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Setcsanky [przyp. Siestrzanki], Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik [Labor work] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Goldschmidt Detinrurg [? Mało czytelne] Co., gdzie: 

Chrome N.J. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona / dziecko 2 lata [Wife / child 2 years old] 

10. Stan cywilny: żonaty, 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: średni 

2. Kolor oczu: brązowy, kolor włosów: brązowy, 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: Middlesex 

Stan: NJ 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 266 

1. Imię i nazwisko: Frank Guzenda [podpis: Frank Guszenda], wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 35 n’Logan McAdoo Pa 

3. Data urodzenia: 15 lipca 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): naturalizowany obywatel 

5. Miejsce urodzenia: Sestranki [przyp. Siestrzanki], Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: górnik [miner] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: LWB Coal Co., gdzie: [nieczytelne] Pa 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): 2 dzieci, 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): Tak, zawód, 2 dzieci, żona [yes 

occupation 2 children wife] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: McAdoo 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 9 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Stanislaw Gwiazdowski , wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 145 Crane Schenectady N.Y. 

3. Data urodzenia: 6 grudnia 1886 

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

swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu formalnego oświadczenia 

o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego)  

5. Miejsce urodzenia: Kubrzany, Łomża, Rosja-Polska 

6. Obywatelstwo:  

7. Zawód: rzeźnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John Knof, gdzie: 3/3 [nieczytelne] St. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona, 4 dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty , rasa: biała 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): z powodu małżeństwa 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: czarne , kolor włosów: czarny, łysy:  

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3d. 9n. 

Miasto lub hrabstwo: Schenecktady 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 118 

1. Imię i nazwisko: Felix Hetoski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 223 Pratt Meriden Conn 

3. Data urodzenia: 22 września 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Ostrolynka [przyp. Ostrołęka], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Chas. Parker Co. [przyp. Charles Parker Co.], gdzie: 

Meriden, Ct. 

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: -, państwo/stan: - 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: szary, kolor włosów: jasne, 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: Meriden 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 27 

1. Imię i nazwisko: Joseph Hudzensky [podpis: Joe Dludzensky], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: R.J.D. [nieczytelne] Huntington N.Y. 

3. Data urodzenia: 25 października 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Szostaki, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Heiman & Luth, gdzie: Cold Spring 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 3 dzieci 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): Tak, z powodu żony i 3 dzieci 

[Yes, cause wife & 3 children.] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 14 

Miasto lub hrabstwo: Suffolk County 

Stan: New York 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 242 

1. Imię i nazwisko: Stanislaw Kacynski [podpis: Stanisław Kaczynski], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 4617 Aetna Rd 

3. Data urodzenia: 25 kwietnia 1891 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Credova [?], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel Wire Co. [przyp. American Steel and Wire 

Co.], gdzie: 8101 [nieczytelne] Cleveland O 

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

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 14 - H 

Miasto lub hrabstwo:  

Stan: 

Data rejestracji: 8 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 75 

1. Imię i nazwisko: Andrew John Kaczymski [podpis: Andrew John Kaczynski], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 1323 Locust McKeesport Penna 

3. Data urodzenia: 13 stycznia 1891 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): by zostać obywatelem [to become Citizen] 

5. Miejsce urodzenia: Rogovo [przyp. Rogowo], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: elektryk 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: National Tube Co., gdzie: National Works 

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 

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 2 dzieci. 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

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

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

niepełnosprawny [No disability] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2d 3d Ward McKpt 

Miasto lub hrabstwo: Allegany [przyp. Allegheny  

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 289 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Jan Kaczynski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 3220 [nieczytelne] Ave. Pgh. Pa. 

3. Data urodzenia: ? marca 1895 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kacyn [przyp. Kaczyn], Łomża, Rosja, Polska  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Carnegie Steel Co., gdzie: 33th V [przyp. z wyżej: Carnegie 

Steel Co.] A.VRR. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

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: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3-6th ward 

Miasto lub hrabstwo: Pittsburg [przyp. Pittsburgh] 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 591 

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

2. Adres zamieszkania: 168 Valley Lawrence, Mass. 

3. Data urodzenia: nieznany, czerwiec 1891 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: rosyjsko-polskie 

7. Zawód: stolarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pingree Box Co., gdzie: Lawrence 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 troje 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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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: 10 Oddział [Ward]: 4 

Miasto lub hrabstwo: Lawrence 

Stan: Massachusetts  

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 336 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Joseph Boleslav Kaczyński, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 305 Harmar st Pgh Pa 

3. Data urodzenia: 4 maja 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): naturalizowany obywatel 

5. Miejsce urodzenia: Golanka, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: 

7. Zawód: [editor v reporter] - redaktor [v] sprawozdawca 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pitts Dispatch, gdzie: 1331-35 Fifth av 

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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

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

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

ręka [nieczytelne] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 13, 6th Ward 

Miasto lub hrabstwo: Pgh 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 270 

1. Imię i nazwisko: Alex Kajka, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 1682 Campbell Detroit, Mich. 

3. Data urodzenia: 10 kwietnia 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): 3. [przyp. obcokrajowiec] 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Ford Co [przyp. Ford Motor Company], 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, syn 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: [Caw] 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: średni, sylwetka: średni 

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: 15 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 207 

1. Imię i nazwisko: Stanislaw Karzyb [podpis: Stanisław Korzeb], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 604 Elizabeth Perth Amboy 

3. Data urodzenia: 17 sierpnia 1891 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Churej , Łomża, Polska [?] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Stair Darth Undergrow Clb Co., gdzie: Perth Amboy N.J. 

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: szczupły 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: brązowe, 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: Perth Amboy 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 132 

1. Imię i nazwisko: Peter Kilman, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 47 Lamartine, Worcester, Mass. 

3. Data urodzenia: 6 lipca 1887 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Olshifka [przyp. Olszyna, Olszynka lub Olszanka], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: piecowy [furnace man] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Amer. Steel & Wire Co. [przyp. American Steel and Wire 

Co.], gdzie: [nieczytelne] 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 pięcioro dzieci poniżej 12 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1, Ward 5 

Miasto lub hrabstwo: Worcester 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 237 

1. Imię i nazwisko: Antoni Kowalenski [podpis: Antony Kowalesky], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 486 11 Ave. New York, NY 

3. Data urodzenia: 8 października 1893 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Teraszkowo [przyp. Taraskowo], Łomża, Rosja, Polska  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Sheffield Dairies, gdzie: 57 Bel [przyp. 57 jednostka] 10 & 

11 Ave. 

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: biała 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): ojciec i matka zależni 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: szary, kolor włosów: ciemny blond, łysy: nie 

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

zmiażdżone palce u stóp. 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 22 

Miasto lub hrabstwo: Nowy Jork 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 96 

1. Imię i nazwisko: Aleksander Kraiseki [podpis: Alesander Kraievski], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 436 Svanburen Wil [przyp. Wilmington] Del 

3. Data urodzenia: 30 września 1886 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): nie nie tak nie [przyp. Obcokrajowiec] 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wilmington 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): nie 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: piekarz, oddział: [nieczytelne], lata: 3 lata, państwo/stan: 

Rosja 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castel [przyp. New Castle] 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1411 

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

2. Adres zamieszkania: 61 Lafayette Worcester, Mass. 

3. Data urodzenia: 23 maja 1887 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Konopku [przyp. Konopki], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: wire worker [pracownik przy wytwarzaniu drutów lub przewodów elektrycznych] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: E W [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): 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: średni 

2. Kolor oczu: szary, kolor włosów: brązowy , łysy: - 

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: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 111 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Adam Krysiak, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 1307- 4 ave Beaver Fall Pa 

3. Data urodzenia: 27 grudnia 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Dombrowka [przyp. Dąbrówka], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Union Drawn Steel 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): 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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 Ward 

Miasto lub hrabstwo: Beaver Falls 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 50 [przekreślone] [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Alexander Krysiak [podpis: Aleksander Krysiak.], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 4000 E. 64 St Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 29 października 1886 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Dombrowka [przyp. Dąbrówka, np. Dąbrówka Kościelna], Łomża, 

Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel & Wire Co., gdzie: Cuyahoga W.ks. 

Newburgh Hts. 

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): żona i troje dzieci 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: blond, 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 147 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Peter Krzyzewski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 38 Sigel Worcester Mass. 

3. Data urodzenia: 27 czerwca 1896 

4. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja  

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec: naturalizowany 

obywatel 

6. Obywatelstwo: - 

7. Miejsce urodzenia ojca: Łomża, Polska, Rosja 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Worcester Manufacturing Co., gdzie: Grafton Worcester, 

Mass. 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Victoria Krzyzewski, jego adres: 38 Sigel 

Worecaster Mass. 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: brązowe 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Worcester 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1918 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 85 

1. Imię i nazwisko: Lukasz Kuczynski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 133. Van Guysling, Schenectady, N.Y. 

3. Data urodzenia: 20 października 1892 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Ostrow, Łomża, Rosja, Polska [przyp. Ostrów Mazowiecka?] 

6. Obywatelstwo: Rosyjski poddany [Russian sub.] 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: G. E. Co., gdzie: [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: 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: niebieski , kolor włosów: ciemny blond, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: ward 5th 

Miasto lub hrabstwo: Schenectady 

Stan: N.Y. 

Data rejestracji: 5 czerwca [przyp. 1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 45 

1. Imię i nazwisko: Stanislaus Kulesa, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 6714 [przyp. lub 6214] Worley Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 5 lutego 1889 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Ciezew [przyp. Czyżew], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: formierz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Alluminial [nieczytelne] 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): żadne 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średni 

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: 14-0 [przyp. lub 14-O] 

Miasto lub hrabstwo: Cuyahoga 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 80 

1. Imię i nazwisko: Wadjslaw Kulesa, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 12 [nieczytelne] Worcester Mass. 

3. Data urodzenia: 5 października 1895 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Gulevnia, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: pudełkarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Budge Co., gdzie: Central St. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

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: średni 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: średni , 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: Worcester 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 336 

1. Imię i nazwisko: Aleksander Kulesza, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 26 Croton Terrace Yonkers NY 

3. Data urodzenia: nie wie 1895 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Podawca, Łomża, Polska [Podawce?] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Alex Smith & Sons 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): 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):  

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni , sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: niebieski , kolor włosów: jasny, 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 Ward 

Miasto lub hrabstwo: Yonkers 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1232 

1. Imię i nazwisko: Joseph Kulesza, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 92 Beechwood Ave, Torrington, Conn. 

3. Data urodzenia: 10 października 1886 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kulesza [przyp. Kulesze?], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Niemcy  

7. Zawód: operator maszyny [machine operator] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Hendey Machine Co., gdzie: Torrington, Conn. 

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: żadne 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

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:  

Miasto lub hrabstwo: Torrington. 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



 52 

KARTA REJESTRACYJNA nr 436 

1. Imię i nazwisko: Toni Kuleza [podpis: Toni Kulesza], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 165 Hoffman St., Torrington, Conn. 

3. Data urodzenia: 10 sierpnia 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Koloki [przyp. Kołaki], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: pomocnik hali odlewniczej mosiądzu 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Amerian Brass Company, gdzie: Torrington. Conn. 

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): Tak – [nieczytelne] praca. 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: 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:  

Miasto lub hrabstwo: Torrington. 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 18 

1. Imię i nazwisko: Konstanty Kur, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 1362 Dickson St. Chicago Ill. 

3. Data urodzenia: 30 marca 1889 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): [declared intention] zamiar 

zadeklarowiania[?] 

5. Miejsce urodzenia: Miszyniec [przyp. Myszyniec], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: nie Rosja 

7. Zawód: pracownik wykonujący prace wykończeniowe 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Advertisement [nieczytelne] Co. [przyp. Display?], gdzie: 

1532 Cleveland ave 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): 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): Tak 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: niewyraźne , kolor włosów: jasny brąz , łysy:  

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

złamanie ręki 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 22nd 16 ward 

Miasto lub hrabstwo: Chicago Ill. 

Stan: Ill. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 47 

1. Imię i nazwisko: Stanley Kurowsky, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 654 Lindemann Ct. [?], Kenosha. Wis. 

3. Data urodzenia: 14 września 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Ludwinorwo [przyp. Ludwinowo], Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: zwykły robotnik [Common Laborer] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Brass [przyp. American Brass Co.], gdzie: 

Kenosha 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 1 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): Utrzymanie żony i dziecka. 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 8 

Miasto lub hrabstwo: Kenosha 

Stan: Wisconsin  

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 10 

1. Imię i nazwisko: Steve Peter Kurpiewski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 50 Towpath Syracuse, N.Y. 

3. Data urodzenia: 21 sierpnia 1896 

4. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec: obcokrajowiec 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Miejsce urodzenia ojca: Łomża, Polska, Rosja 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Crouse Hinds Company, gdzie: Wolf Street Syracuse, N.Y 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Ignacy Kurpiewski, jego adres: Dembowo [przyp. 

Dębowo], Łomża, Polska, Rosja 

10. Rasa: - 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: ciemny brąz 

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: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1918 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 81 [nieczytelne] 

1. Imię i nazwisko: Walter Kwiatkowski , wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1742 Augusta St. Chicago Ill 

3. Data urodzenia: 16 czerwca 1893 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Ostrow, Łomża, Polska [Ostrów Mazowiecka?] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: operator maszyny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Dowalson + Fiedrec Co. , gdzie: 416 W. Grand 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: biała 

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

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

[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: żadne 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 54-15 Ward 

Miasto lub hrabstwo: Chicago  

Stan: Ill. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 69 

1. Imię i nazwisko: Joseph Kwiatkowsky, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 8 L’afayette Place Orange N.J. 

3. Data urodzenia: 31 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: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: S .P. Townsend, gdzie: Central Ave Orange N.J. 

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): Import [?] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3W2D 

Miasto lub hrabstwo: Orange Essex 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 64 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Roman Kwiatkowsky, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 8 Lafayette Place Orange N.J. 

3. Data urodzenia: 9 sierpnia 1896 

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: obsługujący prasę ręczną [Press Hand] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: T. P. [nieczytelne] Lowe [nieczytelne], gdzie: Central Ave. 

Orange N.J. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

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: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3W 2 [nieczytelne] 

Miasto lub hrabstwo: Orange Essex 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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 KARTA REJESTRACYJNA nr 177 

1. Imię i nazwisko: Bill Laboski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 1915 Division Ave E. St. Louis 

3. Data urodzenia: 1 stycznia 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec polski [alien of Poland] 

5. Miejsce urodzenia: Uomza [przyp. Łomża], Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: obsługujący młot [rammer – ubijak, młot] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel Fctry [Factory?] Co., gdzie: East St. Louis 

Ill. 

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: 5f 59 [przyp. 5 stóp 59], 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: 6 – [nieczytelne] 

Miasto lub hrabstwo: E. St. Louis 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 174 

1. Imię i nazwisko: Teofil Lach, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 16/3 Int or [? Nieczytelne], Beaver Falls Pa 

3. Data urodzenia: 8 lutego 1897 

4. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, Rosja 

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec 

6. Obywatelstwo: 

7. Miejsce urodzenia ojca: Łomża, Polska, Rosja 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Union Drawn Steel Co., gdzie: Beaver Falls Pa 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Marciana [mało czytelne] Lach, jego adres: 16/3 

[nieczytelne]-Beaver Falls Pa 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: jasne 

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

[nieczytelne] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Dywizja nr 2 

Miasto lub hrabstwo: Beaver  

Stan: Penna 

Data rejestracji: 6 maja 1918 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 680 

1. Imię i nazwisko: Antoni Lachowicz, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 808 Church Aley Lo Betlehem Pa. [przyp. Lo [?] Bethlehem] 

3. Data urodzenia: 19 maja 1895 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Budy, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: operator maszyny [przyp. „machinist” zapisane jako „mushinist”] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Betlehem Steel Co. [przyp. Bethlehem Steel Co.], gdzie: Lo 

Betlehem Pa. [przyp. Lo [?] Bethlehem Pa.] 

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

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

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: 5 stóp 6 cal [5 ft 6 in], sylwetka: średni 145 

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: 5 czerwca 

Miasto lub hrabstwo: Lo [?] Betlehem [przyp. Bethlehem] 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 378 

1. Imię i nazwisko: Mathaw Lackowski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 81 Delaine Providence R.I. 

3. Data urodzenia: grudzień 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 – sklep z pilnikami 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Nicholson File Co., gdzie: Providence, R.I. 

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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: brąz, kolor włosów: czarny, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 10-6 

Miasto lub hrabstwo: Providence 

Stan: R.I. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 56 

1. Imię i nazwisko: John Lakus, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 1318 Redmond. Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 16 sierpnia 1886 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kubram [przyp. Kubra?], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Cleveland [nieczytelne] Co., gdzie: Jennings Rd 

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: nie, oddział: , lata: , państwo/stan:  

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 6 - 7 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 188 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Daniel Naimola, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 417. Wesson Detroit Michigan 

3. Data urodzenia: 7 grudnia 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): 2 [naturalizowany obywatel] 

5. Miejsce urodzenia: Natalin, Łomża, polskie [Natalin, Lomza, Polish] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: prawdziwy dekarz [?] [Real Slate] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: przez siebie [by self], gdzie: 417 Wesson 

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 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 11th [Ward 16th] 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 1729 

1. Imię i nazwisko: Felix Natirkowski [podpis: Feliks Napirkoski], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 46 Johnson St Bridgeport Conn 

3. Data urodzenia: lipiec 1896 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Rzebri [przyp. Żebry?], Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: szlifierz [Polisher] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Grapfahren Co. [? mało czytelne], 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): 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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5-4, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: brązowy, 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: Bridgeport 

Stan: Conn 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 171 

1. Imię i nazwisko: Alexandra Neksa [podpis: Aleksander Niksa], wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 436 Sth Van Buren Wil Del 

3. Data urodzenia: 12 kwietnia 1889 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Borkowo, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Jessup & Moore Paper Co., gdzie: Augustine Mills 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 1 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 1 dziecko 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: szary, 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: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 3786 

1. Imię i nazwisko: Ignacy Nickoa [podpis: Ignacy Nicksa], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 13 St. Prospect Hartford Conn. 

3. Data urodzenia: listopad 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Wykrot, Łomża, Polak [Wykrot, Lomza, Pole] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Hartford Fience Mfg. Co., gdzie: w Hartford [in Hartford] 

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

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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: wysoki, sylwetka: średnio 

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

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

jednej [no one] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Hartford 

Stan: Conn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 119 

1. Imię i nazwisko: Vladyslaw Niedzweck [podpis: Wladyslaw Niedzwecki], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 98 Charles St. Boston Mass. 

3. Data urodzenia: grudzień 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Yolno [przyp. Kolno], Łomża, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: pomocnik operatora maszyny [machinist helper] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Bicker Machine Co., gdzie: Boston 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: 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: 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: 8 [24 Ward] 

Miasto lub hrabstwo: Boston 

Stan: 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 127 

1. Imię i nazwisko: Anthony Peter Niedzwiecki [podpis: Anthoni Peter Niedzwiecki], wiek: 

27 

2. Adres zamieszkania: 237 Pendleton Ave Springfield Mass 

3. Data urodzenia: 8 maja 1890 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Golanka, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: operator maszyny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Van Norman Tool Co., gdzie: Wilbraham Ave Springfield 

Mass 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: ciemny brąz, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5-D [Ward 5] 

Miasto lub hrabstwo: Springfield 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 202 

1. Imię i nazwisko: Vincent Niedzwiezki [podpis: Winczent Niedzwiedki], wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 818 offallon Str [przyp. O’Fallon Street?] StL Mo 

3. Data urodzenia: 19 lipca 1889 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): nie 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik [Labor] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: C B x Q RR Co., gdzie: main Franklin [?] 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): matka / dziecko 19 miesięcy 

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: wysoki, sylwetka: szczupły 

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: St. Louis 

Stan: Mo 

Data rejestracji: 5 czerwiec [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 80 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Peter Paul Okurowski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 307 Morningstar Rd N.Y. [1893 – wygląda na pomyłkę] 

3. Data urodzenia: 6 lipca 1893 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: N. S.? [nieczytelne] 

7. Zawód: robotnik żelazny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Staten Island [nieczytelne] Buchler Co.[?] , gdzie: Port 

Richmond [nieczytelne] N.Y. 

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: nie 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 20 

Miasto lub hrabstwo: Richmond 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 385 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Stanley Owczarek, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 17th Elyria Ohio 

3. Data urodzenia: 17 marca 1889 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Goworowo, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: fryzjer męski [Barber] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: , gdzie: 581 Broad St. Elyria O. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: B 

Miasto lub hrabstwo: Elyria 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 98 

1. Imię i nazwisko: Alexander Redelski [podpis: Aleksander Redelski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 54 Watkin [przyp. Watkins?] Donora Pa 

3. Data urodzenia: 10 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: robotnik przestrzeni załadunkowej [?] [Bundling Room Laborer] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Steel & Wire Co., gdzie: Donora Wire Works 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1st Donora 

Miasto lub hrabstwo: Wash. Co. [przyp. Washington County] 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 168 

1. Imię i nazwisko: Steven Robert, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 188 Cliff Cliffside N.J. 

3. Data urodzenia: 1 kwietnia 1892 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Brog [przyp. Brok], Łomża, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Spencer Kellog & Son [przyp. Spencer Kellogg & Sons], 

gdzie: Edgewater, N.J. 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Cliffside 

Stan: N.J. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 429 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Steve Rybakiewicz, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 190 Hall Ave Perth Amboy NJ 

3. Data urodzenia: osoba nie ma pojęcia/nie ma zdania 1888 [person has not mind 1888] 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Brok, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Und Grand Cobe, 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): ojciec w Polsce 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

11. Służba wojskowa: stopień: artyleria [artilerija], oddział: 25 Reg., lata: 3 ½, państwo/stan: 

Rosja 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: 

2. Kolor oczu: niebieski, kolor włosów: brązowe, 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: Perth Amboy 

Stan: NJ 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 269 

1. Imię i nazwisko: Dominik Tareikowski [podpis: Dominik Torcihowski], wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 15 Main St – Stamford Ct. 

3. Data urodzenia: 25 czerwca 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Gubernia, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Yale & Towne Mfg Co., gdzie: Pacific 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 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: niski, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Stamford 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 250 

1. Imię i nazwisko: Joseph Terepka [podpis: Jozef Terepka], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 288 Wythe Ave Bk N.Y. [przyp. Brooklyn] 

3. Data urodzenia: 18 listopada 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: pomocnik kowala [blacksmith helper] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: F W Wooster, gdzie: Kent Ave [nieczytelne] 6th St Bk 

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): Tak. Zależna żona/ Żona na 

utrzymaniu [Yes. Wife dependent.] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 6 stóp [6 ft], sylwetka: średni 

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

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

oko z wadą [Right eye defected] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 160 

Miasto lub hrabstwo: Kings 

Stan: N.Y. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 406 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Joe Teska, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 278 Canfield Detroit, Mich. 

3. Data urodzenia: 20 marca 1892 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Colno [przyp. Kolno], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: portier/odźwierny [Porter] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Harper Hospital, gdzie: Detroit, Mich. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: brązowy, 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 [Ward 3] 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 34 

1. Imię i nazwisko: Jess Thomas, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: Blair Sta [?] Pa Pa 

3. Data urodzenia: 8 czerwca 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Ossrolenka [przyp. Ostrołęka], Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: obcy/obcokrajowiec [Alien] 

7. Zawód: wyrobnik kotłów [Boiler maker] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Riter Conley Co., gdzie: Clairton Pa 

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: strażnik państwowy/stanowy [State Guard], oddział: , lata: 45 

dni, państwo/stan: [nieczytelne] O 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): [Stand of hearing Rhenmatis 

????] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: [nieczytelne] North Clairton 

Miasto lub hrabstwo: Alley / Alleg [? Allegheny?] 

Stan: Pa 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 121 

1. Imię i nazwisko: Joseph Trusckowcki [podpis: Jozef Truszkowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 599 Charles St Perth Amboy N.J. 

3. Data urodzenia: 15 września 1893 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska, polskie [Lomza, Poland, Polish] 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: pomocnik przy obsłudze pieca [Furnace Helper] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: American Smelting R Co. [przyp. American Smelting & 

Refining Co.], gdzie: Perth Amboy N.J. 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): utrzymanie żony i 3 dzieci [Support, Wife & 3 children] 

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: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1st 6th Ward 

Miasto lub hrabstwo: Perth Amboy 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 473 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Alexander Truskolaski [podpis: Aleksander Truskolaski], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 6809 Chambers Av. Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 28 września 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: poddany Rosjan, Polska [subject of Russian, Poland] 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Corrigan-McKinney [przyp. Corrigan-McKinney Steel 

Co.], gdzie: East Clark 

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: , państwo/stan:  

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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: 14 K 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 8 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 85 

1. Imię i nazwisko: Tony Truskolaski, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: Wainfleet Ave West Park O. 

3. Data urodzenia: 25 września 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: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Upson Nut Co., gdzie: Seranton Rd. Cleve. [przyp. 

Cleveland] 

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

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: W 

Miasto lub hrabstwo: West Park 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 113 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Zygmunt Truskolaski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 824 Jenks Street St. Paul, Minn. 

3. Data urodzenia: 28 marca 1889 

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: agent prasowy [newspaper agent] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Jozef Polsbich/Polsbick [? Mało czytelne], gdzie: biuro w 

Chicago, Illinois [office at Chicago, Illinois]  

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 8th 1st Ward 

Miasto lub hrabstwo: Ramsey 

Stan: Minn. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 169 

1. Imię i nazwisko: Anthony Truskolawski, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 3408 Charlotte Pittsburg [przyp. Pittsburgh] Pa 

3. Data urodzenia: 15 października 1895 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Sklody [przyp. Skłody Borowe/Skłody Przyrusy/ Skłody?], Łomża, 

Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Park Steel Co., gdzie: 31st Smallman  

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: średni 

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: 3 [6th ward] 

Miasto lub hrabstwo: Pittsburg [przyp. Pittsburgh] 

Stan: Pa 

 [Dopisane:] 5th zone 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 339 

1. Imię i nazwisko: Andrzej Trzaska, wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 207 William Str. Harrison N.J. 

3. Data urodzenia: 7 grudnia 1892 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Duchny, Łomża, polskie [Duchny, Lomza, Polish] [przyp. Duchny-

Wieluny?] 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Du Pont Celluloise, gdzie: Arlington N.J. 

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: żadne 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: brązowy, kolor włosów: brunett, łysy: - 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Hudson 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 52 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Joseph Trzaska, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 5706 Harvard Cleveland Ohio 

3. Data urodzenia: 15 grudnia 1891 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

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

6. Obywatelstwo: Polska, Rosja 

7. Zawód: piekarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Laub Bakery 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): żona – 2 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): Zależni żona i dzieci [Depends 

[nieczytelne] wife and children] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 15-G 

Miasto lub hrabstwo: Cleveland 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 166 

1. Imię i nazwisko: Zygmunt Trzaskowski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 4 Kohler Ave Lyndora Pa 

3. Data urodzenia: 8 grudnia 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: tokarz / operator tokarki kołowej [Wheel Turner] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Forged Steel Wheel Co., gdzie: Lyndora, Penna 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żadne 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Butler Township 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 161 

1. Imię i nazwisko: Walter Trzcinka, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: Meadow St Housatonic Mass 

3. Data urodzenia: 15 lipca 1896 

4. Miejsce urodzenia: Borkowo, Łomża, Polska 

5. Jestem: urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec: obcokrajowiec 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Miejsce urodzenia ojca: Borkowo, Łomża, Polska 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Walter Rzlvek [? Mało czytelne], gdzie: Meadow 

Housatonic Mass. 

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Joseph Trzcinka (wuj/stryj) [uncle], jego adres: 

Chestunt St Housatonic Mass. 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: ciemny, kolor włosów: ciemne 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Division no. 3 

Miasto lub hrabstwo: Lee 

Stan: Mass. 

Data rejestracji: 5 czerwca 1918 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 144 

1. Imię i nazwisko: Apalinary Trzcinski [przyp. Apolinary], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 911 Chandler Wil Del 

3. Data urodzenia: 14 września 1893 

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

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

5. Miejsce urodzenia: Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: polerowacz [? Altan?] [Bower Glazer] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wilmington Leather Co., gdzie: = [oznaczenie „jak wyżej” 

- Wilmington Leather Co.] 

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): Żona do utrzymania [Wife to 

keep] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2-11 

Miasto lub hrabstwo: New Castel [przyp. New Castle] 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 62 

1. Imię i nazwisko: Herman Trzesmiesky [podpis: Hieromin Trzesniesky], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 1013 Kellerman Ct. Scranton Pa 

3. Data urodzenia: 22 kwietnia 1898 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

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

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: D L & W, gdzie: National Mine 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 1 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: niski, sylwetka: tęgi 

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

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

złamaną lewą nogę [Had Left Leg Broken] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3rd 11 ward  

Miasto lub hrabstwo: Scranton 

Stan: Penna 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 728 

1. Imię i nazwisko: Frank Usciński, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: [nieczytelne] Ave South River N.J. 

3. Data urodzenia: 20 października 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): pierwsze papiery [First Papers] 

5. Miejsce urodzenia: Zawisty, Łomża, polskie [Zawisty Lomza Polish] 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Powder Works Union, gdzie: Parlin N.J. 

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: 5 stóp 6 cali [5 ft. 6], sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: brązowy, kolor włosów: średni [med.], łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: South River 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 869 [rozmazane, nieczytelne] 

1. Imię i nazwisko: Masi Ustużsierki [podpis: Masi Ustursierki], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 712 Kirkland Utica N.Y. 

3. Data urodzenia: nieznana 1887 [unknown 1887] 

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: farbiarz [Dyer] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Utica Dye Mills Co., gdzie: Utica 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 1 dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

2. Kolor oczu: brązowy, 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 11 

Miasto lub hrabstwo: Utica 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 123 [posiada „biogram”] 

1. Imię i nazwisko: Boleslaw Zdrodowski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 1433 Nott St Schenectady NY 

3. Data urodzenia: 10 grudnia 1888 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): declarant (obcokrajowiec po złożeniu 

formalnego oświadczenia o woli przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego) 

5. Miejsce urodzenia: Brzozovo [przyp. Brzozowo], Łomża, Mazowieckie, Rosja, Polska 

[Brzozovo Lomza Mazovieck Russ Poland] 

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: operator maszyny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: General Electric Co., gdzie: Schenectady 

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

od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 1 dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1st. DIS. 11th. WD. 

Miasto lub hrabstwo: Schenectady 

Stan: New York 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 135 

1. Imię i nazwisko: Joseph Zengata, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 66 Mill St Bloomfield N.J. 

3. Data urodzenia: 23 listopada 1894 

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

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Laskowizna, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: osoba obsługująca kalender [?] [calender non?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: McKune [?] Brothers, gdzie: Whippney N.J. [?] 

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: niski, sylwetka: tęgi 

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: 3 [2 Ward] 

Miasto lub hrabstwo: Bloomfield Essex Co. 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca [1917] 

 

 


