
Opracowanie: Zespół 

 

Emigranci łomżyńscy wg Kart rejestracyjnych poborowych  
z lat 1917-19181 

(materiał roboczy) 

 

 

 

                                                           
1 Udostępniamy kolejną partię materiału, który ilustruje imigrantów z terenu historycznej ziemi łomżyńskiej  
i wiskiej. Tym razem został on wyekscerpowany z Rejestru poborowych z lat 1917-1918. 



KARTA REJESTRACYJNA nr 184 

1. Imię i nazwisko: Stanislaus Andrzeiewsky, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 25 Nashua Clinton Mass. [ Massachusetts] 

3. Data urodzenia: październik - 1896 

4. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

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

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Miejsce urodzenia ojca: Kolno, Polska, Rosja 

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

9. Imię i nazwisko najbliższego krewnego: Francis Andrzeiewsky żona, jego adres: 25 Nashua 
St. Clinton Mass. 

10. Rasa: biała 

 [własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

 

 

Data rejestracji: 18 czerwca 1918 

 

Local Board for Division No. 14. 

State of Mass. 

12 MAIN ST. 

Leominster, Mass. 

(Stamp of local Board.) 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 488 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Armusewicz, wiek: 31 

2. Adres zamieszkania: 134 [nieczytelne] St New London Conn. 

3. Data urodzenia: 15 kwietnia 1886 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: - 

7. Zawód: mechanik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: J. M. La Poiule Co, gdzie: New London Conn. 

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 dywizja 9 

Miasto lub hrabstwo: New London 

Stan: Connecticut 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 85 

1. Imię i nazwisko: Thoney Bains [podpis: Thony Baino], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: Prospect Turners Falls Montague Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 1 stycznia 1894 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno Łomża Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik/ pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Sttelen Fralk Poper Co.?, gdzie: [nieczytelne] Mass. 

9. Czy masz ojca, matke, 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: , 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: szare, kolor włosów: brązowe, łysy:  

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Montague 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 

LOCAL BOARD -DIV. #8 

STATE OF MASS. 

#24 MAIN STREET 

AMHERST, MASS. 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 165 

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

2. Adres zamieszkania: North Three Rivers Palmer Mass.  [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: Grudzień nie wie kiedy 1891 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): 3 obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolno Rosja Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: laborer in mill [pracownik w fabryce, przędzalni?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Palmer Mill, gdzie: Three Rivers Mass. [Massachusetts] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: niebieskie, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Town of Palmer 

Stan: Mass. [Massachusetts] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

Order Number 96 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 81 

1. Imię i nazwisko: Joseph Banach, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 528 Glennen DETROIT, MICH. [Michigan] 

3. Data urodzenia: 24 października 1888 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): (3) [obcokrajowiec] 

5. Miejsce urodzenia: Kolno Polska Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Giler 

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

9. Czy masz ojca, matke, 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: biała 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): dependant [osoba zależna na 
czyimś utrzymaniu] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

WARD 20 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

A true copy 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 311 

1. Imię i nazwisko: Stanley Banach, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 701 [nieczytelne] DETROIT, MICH. [Michigan] 

3. Data urodzenia: 1 stycznia 1891 

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

5. Miejsce urodzenia: Konno [Kolno] Rosja Polska  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Milling Hand [operator frezarki?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Detroit Gear, gdzie:  

9. Czy masz ojca, matke, 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: nie, oddział: , lata: , państwo/stan:  

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5I-7II, sylwetka: 150 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Ward 9 

Okręg: 7 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 291 

1. Imię i nazwisko:  Wincenty Banch [podpis: Wicenty Banach], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 16 Church Putnam Conn [Connecticut] 

3. Data urodzenia: kwiecień ? 1893  

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

   no                            no    yes 

zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec,  

5. Miejsce urodzenia: Debniki [przyp. Dębniki], Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: obcokrajowiec  

7. Zawód: tkacz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Putnam Woolen Co [Company], gdzie: Putnam Conn 
[Connecticut] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Putnam Windham 

Stan: Conn [Connecticut] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 235 

1. Imię i nazwisko:  Stanislaw Banaszkiewicz, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 63 Ann St. Kerany N.J. [New Jersey] 

3. Data urodzenia: 5 marca 1890  

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

5. Miejsce urodzenia: Kollno [Kolno] Polska Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: New Jersey Inte Co., gdzie: Harrison N.J 

9. Czy masz ojca, matke, 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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: 
[nieczytelne]  thumb on left hand cut off  [kciuk lewej ręki odcięty] 

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 Ward 3 dist 

Miasto lub hrabstwo: Kerany 

Stan: N.J [New Jersey] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 191  

1. Imię i nazwisko: Tony Botch, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 61 Ann St Kearny N.J [New Jersey] 

3. Data urodzenia: 13 lutego 1894 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: operator maszyny [machinist] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Worthing Pump Co [przyp. Worthington Pump  
Corporation ], gdzie: Harrison N.J. [New Jersey] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa:- 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2nd Ward 3rd Dist. 

Miasto lub hrabstwo: Kearny 

Stan: N.J. [New Jersey] 

 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 523 [biogram]  

1. Imię i nazwisko: Walder Chiliński [podpis: W. Hilenski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 8014 Sovinski Ave [przyp. Sowinski Ave] Cleveland Ohio  

3. Data urodzenia: 12 kwietnia 1892  

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): intention declared [zamiar zadeklarowania] 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: White Auto Co [przyp. White Motor Company] , gdzie: 
Cleveland, O. [Ohio] 

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak wsparcie żony [yes wife to 
support]  

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 21-C 

Miasto lub hrabstwo: Cuyahoga 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

DUPLIKAT 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 224 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Floryan Cieloszczyk, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 705 Stevens [St.] Utica, N.Y. [Nowy Jork] 

3. Data urodzenia: 30 września 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): 3 [obcokrajowiec] 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja  

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Foster Bros Bed Factory, gdzie: Utica, N.Y. 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9th 1st 

Miasto lub hrabstwo: Utica 

Stan: N.Y. [Nowy Jork] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 96 

1. Imię i nazwisko:  Beni Dobrowskie [podpis Dobronsky], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 2225 Wood Philadelphia PA 

3. Data urodzenia: 15 września 1892 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: polskie 

7. Zawód: [nieczytelne] pomocnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Baldwin [nieczytelne] Works, gdzie: 16 Handton 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 29 oddział 15 

Miasto lub hrabstwo:  

Stan: 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 78 

1. Imię i nazwisko: Alexander Duda, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: Campbell Ave [nieczytelne] NY [Nowy Jork] 

3. Data urodzenia: 26 maja 1891 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Utica [nieczytlne] Co , gdzie: Utica NY 

9. Czy masz ojca, matke, 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):- 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 Dest  [nieczytelne] Town  

Miasto lub hrabstwo: Oneida 

Stan: NY [Nowy Jork] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 15 

1. Imię i nazwisko:  Alex Galcec, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 617Cherry St Trenton NJ 

3. Data urodzenia: 15 marca 1896 

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

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

6. Obywatelstwo: rosyjskie, polskie 

7. Zawód: rubber worker 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Rubber Co., gdzie: Trenton NJ 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 oddział 8 

Miasto lub hrabstwo: Trenton 

Stan: NJ 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 508 236 

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

2. Adres zamieszkania: 1807 Luzerne St., Scranton Pennss. [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: październik nie wie kiedy 1891 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik w kopalni 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: DL & W Coal Co., gdzie: Center Mines Taylor Boro. 

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  2 nd 15 th Wd. 

Miasto lub hrabstwo: Scranton 

Stan: Pensylwania 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 238 

1. Imię i nazwisko: Beney Gorski [podpis: Bronisław Gorski], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 143 Harrison Ave Harrison N.J. [New Jersey] 

3. Data urodzenia: 20 października 1896  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja  

7. Zawód: rzeźnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Swift, gdzie: Kearny N.J [New Jersey] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  JD3 W 

Miasto lub hrabstwo: Harrison 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwiec 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 111  

1. Imię i nazwisko: George Gorski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 203 Charles Ave Solvay 

3. Data urodzenia: 9 sierpnia 1893 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: rigger [sztukmistrz] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Halcomb Steel Co., gdzie: Solvay N.Y. [Nowy Jork] 

9. Czy masz ojca, matke, 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): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: tęga 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Leddes 

Miasto lub hrabstwo: Onondaga 

Stan: N.Y. [Nowy Jork] 

Data rejestracji: 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 322 

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

2. Adres zamieszkania: 12 [nieczytelne] Wyandotte Mich. [Michigan] 

3. Data urodzenia: 24 października 1887 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Mich Achali Co , gdzie: Wyandotte Mich. [Michigan] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: - 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 

Miasto lub hrabstwo: Wyandotte 

Stan: Mich. [Michigan] 

Data rejestracji: 5 czerwiec 1917 

 

  



    633 

KARTA REJESTRACYJNA nr 139  [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Thomas Graike [podpis: Thomas Graiko], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 675 No. Main St. Pawtucket, RI [Rhode Island] 

3. Data urodzenia: grudzień 1891  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: tkacz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Royal Weaving Co, gdzie: Pawtucket, R.I [Rhode Island] 

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

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1-3 

Miasto lub hrabstwo: Pawtucket, R.I. [Rhode Island] 

Stan: 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 79 

1. Imię i nazwisko: Peter Gries, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 312 Manor Ave Harrison NJ  [New Jersey] 

3. Data urodzenia: 29 czerwca 1894 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Swift Co., gdzie: Kearny N.J [New Jersey] 

9. Czy masz ojca, matke, 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): nie 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 203 W 

Miasto lub hrabstwo: Harrison 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 50 

1. Imię i nazwisko: William Gries, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 435 [nieczytelne]  Ave Harrison N.J [New Jersey] 

3. Data urodzenia: 15 kwietnia 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: mechanik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Co, gdzie: Harrison N.J [New Jersey] 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona + 1 dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3rd Ward 

Miasto lub hrabstwo: Harrison 

Stan: New Jersey 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 141 

1. Imię i nazwisko:  John Gursey [przyp. Gorski], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 620 ½ E 5th St Wilmington Delaware 

3. Data urodzenia: 1 kwietnia 1887 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: rosyjskie 

7. Zawód: [nieczytelne] Recovery 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: [nieczytelne] Co, gdzie: [nieczytelne] Paul NJ 

9. Czy masz ojca, matke, 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 obcy 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: niebieski, 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: 4 dystrykt 4 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 1221 

1. Imię i nazwisko: Joe Jorski/Gorski? , wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 46 Kellar  Detroit, Mich. [Michigan] 

3. Data urodzenia: 5 lipca 1886 

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

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

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Solvay Process, gdzie: same [taki sam?] 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 2 dzieci 6 i 11 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): family to support [rodzina do 
utrzymania] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

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

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: Bad 
Eyes [złe oczy] 

[podpis osoby rejestrującej] 

 

Ward 20 

Okręg:  1 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Mich. [Michigan] 

Data rejestracji: 5 czerwiec 1917 

     A true copy 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 13 

1. Imię i nazwisko: Stanley Kalinowsky, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 9 King St, Agawam, Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 23 marca 1893  

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

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

6. Obywatelstwo: Polska, Rosja 

7. Zawód: lineman [dróżnik kolejowy]  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Turners Falls Power  &  Elec. Co. [przyp. Turners Falls 
Power & Electric Company, Hampden Station], gdzie: Agawam, Mass. [Massachusetts] 

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): wife, and child under 12, a works 
for Public Servic. Corp. [żona i dziecko poniżej 12, praca dla przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej] 

 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: A 

Miasto lub hrabstwo: Agawam 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 391 

1. Imię i nazwisko:  Antoni Karwawski [w podpisie: Karwowski], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 1149 W Huron St. Chicago  Ill. [Illinois] 

3. Data urodzenia: 13 czerwca 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: Zedwabno [przyp. Jedwabne], Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: buss-boy [busboy- pomocnik kelnera/pomocnik restauracji] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Marquis Restaurant, gdzie: 4765 Broadway 

9. Czy masz ojca, matke, 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: nie , oddział: , lata: , państwo/stan:  

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: [nieczytelne] , sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 18-17wd 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Ill.  [Illinois] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 56 

1. Imię i nazwisko: Hyman Kaslowitz, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 2557 E 61th St, Cleveland, Ohio  

3. Data urodzenia: 18 kwietnia 1891  

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): obcokrajowiec, z intencją [naturalizowanego] 
obywatela 

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

6. Obywatelstwo: żaden 

7. Zawód: machinist [mechanik, operator maszyny] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Peerless Motor Co. [przyp. Peerless Motor Car Company], 
gdzie: City C. O. [przyp. Cleveland, Ohio] 

9. Czy masz ojca, matke, 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): złe oczy 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5 „feet 6” , sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 17-6 

Miasto lub hrabstwo: Cuyahoga 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 158 

1. Imię i nazwisko: Anthony Kijek [podpis: Antoni Kijek],  wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1540 Tioga, Shamokin Pa [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 3 czerwca 1893  

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

5. Miejsce urodzenia: Lomzio [Łomża], Kolno, Rus. [Rosja], Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: górnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Enterprise Coal Co, gdzie: Shamokin Pa [Pensylwania] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: biała 

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: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Springfield 

Miasto lub hrabstwo: North`d [Northumberland] 

Stan: Penna [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 34 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Alek Kobrys, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: New Phila near Canonsburg Home #81 Pa. [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 6 sierpnia 1895 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: górnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Chartiers Creek Coal Co, gdzie: Canonsburg Pa. 
[Pensylwania] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: żaden , lata: żaden, państwo/stan: żaden 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4th Chartiers 

Miasto lub hrabstwo: Wash. [Waszyngton] 

Stan: Pa. [ Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwiec 1917 

  



 

KARTA REJESTRACYJNA nr 30 

1. Imię i nazwisko: Francis Kowalcik [przyp. Kowalczyk], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: Howe St  East Brookfield Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 7 stycznia 1889  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik kolejowy [Section Hand] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Boston & Albany R.R. Co [przyp. Boston and Albany 
Railroad Company] ,gdzie: Boston Div 

9. Czy masz ojca, matke, 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): żaden 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Town Brookfield 

Stan: Mass. [Massachusetts] 
 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 95 

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

2. Adres zamieszkania: 135 32 [nieczytelne], DETROIT, MICH. [Michgan]  

3. Data urodzenia: 4 grudnia 1891  

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: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: mechanik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Ford Motor Co, gdzie: Detroit, Mich. [Michigan]  

9. Czy masz ojca, matke, 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: nie , oddział: - , lata: - , państwo/stan: - 

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód):  wife +child to support [żona i 
dziecko na utrzymaniu] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

 

Oddział  16 

Okręg 12 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

A TRUE COPY 

[podpis] 



KARTA REJESTRACYJNA nr 464  

1. Imię i nazwisko: Tomasz Kowalewski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 971- Maple Str Milwauke Wis [Wisconsin]  

3. Data urodzenia: 23 listopada 1893  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Polak  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: fryzjer 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John Klein, gdzie: 1050 National Ave  

9. Czy masz ojca, matke, 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: szczupła 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5-11 - Ward 

Miasto lub hrabstwo: Milwaukee 

Stan: Wis [Wisconsin]  

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 91 

1. Imię i nazwisko: Leon Kowalski [w podpisie: Kowalsky], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 1116 Columbia ave, Wilm [Wilmington], Dela. [Delaware]  

3. Data urodzenia: 2 lutego 1896  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Labor in ship yard [pracownik w stoczni] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Sun Ship bulding Company [przyp. Sun Shipbuilding and 
Dry Dock Company] , gdzie: Chester Penna. [Pensylwania] 

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: żadne , 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: niebieskie, kolor włosów: jasny brąz , łysy:  nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3-11 

Miasto lub hrabstwo: Wilmington  

Stan: Delaware 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 329 

1. Imię i nazwisko: Toney Kowalski [w podpisie: Toni/Tony Kowalski/Kowalsky], wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 1010 Cass Ave, St. Luis, MO [Missouri] 

3. Data urodzenia: 2 czerwca 1890  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: górnik  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Federal Lead Co, gdzie: Flat River MO [Missouri] 

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: niski , sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Ward: 4  

Miasto lub hrabstwo: St. Luis  

Stan: MO [Missouri] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

Podpis 

Executive Div. 4. 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 278 

1. Imię i nazwisko:  Kazimierz Kozlenski, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 2000 Otto Pl. N.E [Otto Pl NE] Canton Ohio  
3. Data urodzenia: 31 maja 1896  

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

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

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Strainer  [sitarz?]  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: United Alloy Steel Co [przyp. United Alloy 
Steel Corporation] , gdzie: Canton Ohio 

9. Czy masz ojca, matke, 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: wysoki, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: D 

Miasto lub hrabstwo: Canton 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 23 

1. Imię i nazwisko: Stanislas Kozlovski [przyp. Stanisław Kozłowski] , wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: R.D., Newark, Delaware 

3. Data urodzenia: 20 grudnia 1889  

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

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

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: Harm Hand  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John A. Hopkins , gdzie: Newark, Del. [Delaware] 

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

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] 

Niepiśmienny, podpis krzyżykiem 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 rd [nieczytelne] Rafe 

Miasto lub hrabstwo: New Castle 

Stan: Delaware 

Data rejestracji: : 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 188 

1. Imię i nazwisko: Edward Kozłowski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 31 Pulaski St. Amsterdam N.Y. [Nowy Jork] 

3. Data urodzenia: 5 marca 1893 

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

5. Miejsce urodzenia: Rosja Polska Kolno 

6. Obywatelstwo: Rosja  

7. Zawód: strażak 

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

9. Czy masz ojca, matke, 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: żaden, oddział: -, lata: -, państwo/stan: - 

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 7 

Miasto lub hrabstwo: Amsterdam 

Stan: Nowy Jork 

Data rejestracji: 5 czerwiec 1917 

 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 63 

1. Imię i nazwisko:  Walter Krasnoska, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 3850 S. Albany Ave Chicago Ill. 

3. Data urodzenia: 25 listopada 1889 

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

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

6. Obywatelstwo: polskie, rosyjski 

7. Zawód: kierwonik sklepu [nieczytelne] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Sante Fe R.R, gdzie: Corwith IL 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): matka w ojczystym kraju 

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: 

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: 36 oddział 5 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 78 

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

2. Adres zamieszkania: 300. E. Pike St. Canonsburg Pa [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 10 września 1895 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: catcher [chwytacz/łapacz], wlling mill  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Standard Tim Plate Co., gdzie: Canonsburg Pa 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): dependent parents [rodzice na 
utrzymaniu] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: First Ward Canonsburg 

Miasto lub hrabstwo: Washington 

Stan: Penna [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



 

KARTA REJESTRACYJNA nr 20 

1. Imię i nazwisko:  Wladislaw Kuch, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 535 Sorment Glassport PA 

3. Data urodzenia: kwieciń 1896 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna Łomża Rosja Polska 

6. Obywatelstwo: rosyjskie 

7. Zawód: mechanik 

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

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 2 

Miasto lub hrabstwo: Allegheny 

Stan: PA 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 899 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Kulanzowski [podpis: Joe], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 130 St. John DETROIT, MICHIGAN 

3. Data urodzenia: 5 sierpnia 1897  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: 

7. Zawód: work for family [praca dla rodziny]  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: sklep spożywczy, gdzie: 130 St. John and Eweza 

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

10. Stan cywilny: kawaler , rasa: 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5-4 , sylwetka: 160 

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

3. Czy osoba straciła rękę, nogę, stopę lub oczy lub czy jest inaczej niepełnosprawny: 
złamany palec u prawej ręki 

[podpis osoby rejestrującej] 

Ward 18 

Okręg: 8 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

A true copy  



KARTA REJESTRACYJNA nr 542 

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

2. Adres zamieszkania: 1461 Junction  DETROIT, MICH. 

3. Data urodzenia: 16 listopada 1893  

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

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

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód:  pracownik warsztatu 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Pemburthy drjoton Co, gdzie: Detroit 

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

10. Stan cywilny: kawaler , rasa: 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni , sylwetka: szczupły 

2. Kolor oczu: siwe, kolor włosów: jasne, łysy: blond 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Ward 16 

Okręg: 14 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

A true copy 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 298  

1. Imię i nazwisko: Frank Kuvrens, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: Brad. Hatfield Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 22 luty 1893 

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

5. Miejsce urodzenia: Kouno [Kolno], Polska, Polskie  

6. Obywatelstwo: Polskie 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony:  G. E. Morlon, gdzie: Bradslieer Hatfield 

9. Czy masz ojca, matke, 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: jasnobrązowe, kolor włosów: brązowe, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Hatfield 

Stan: Mass. [Massachusetts] 

Data rejestracji: : 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 628 [biogram] 

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

2. Adres zamieszkania: 532 Wesson St Detroit Mich 

3. Data urodzenia: 28 lutego 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna 

6. Obywatelstwo: rosyjskie 

7. Zawód:  Punch Press 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Winkle Mng Co, gdzie: Detroit Michigan 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa:biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 12 oddział 10 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 145 

1. Imię i nazwisko:  Joseph Leucosich, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 1 Lincoln St. Easthampton Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 24 października 1887 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno Sumsel/Lumsel [Łomża?] Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: tkacz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: West Boylaton Mlg Co., gdzie: Easthampton Mass. 

9. Czy masz ojca, matke, 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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Easthampton Hampshire 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 709 

1. Imię i nazwisko: Walentine Lewandowski, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 8312 Greenbay Ave [nieczytelne] 

3. Data urodzenia: 25 listopada 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Illinois Steel Co. , gdzie: Smith Chicago Ill. [Illinois] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Ward 8th 

Okręg: 20th 

Miasto lub hrabstwo: Cook 

Stan: Ill . [Illinois] 

Data rejestracji:  5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 570 

1. Imię i nazwisko:  Joe Lipka, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 111 Division New Bedford, Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: nie wie kiedy 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Tilecl [przyp. Turośl?], Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: Mill Operatives [pracownik fabryki/młyna] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: so  Coschard New Bedford, gdzie: Passaic Cotton Mills  

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

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  21 , Ward 6 

Miasto lub hrabstwo: New Bedford  

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 135  

1. Imię i nazwisko: Joseph A. Listanski , wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: 1221 So Webster, Scranton, Pa [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 1 listopada 1896  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: kierowca ciężarówki 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Etny Wanoshat, gdzie: Scranton, Pa [Pensylwania] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: żaden , oddział: , lata: , państwo/stan:  

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): tak, dla wsparcia rodziny 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: szare, 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: W20DZ 

Miasto lub hrabstwo: Scranton 

Stan: Pa [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 
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KARTA REJESTRACYJNA nr 93 

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

2. Adres zamieszkania: Centre St Spuns Mill Pa [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 15 grudnia 1891 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: galvanizer [galwanizator/galwanizer] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John Nord Mfy Co gdzie:  Conshohocken Pa [Pensylwania] 

9. Czy masz ojca, matke, 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): tak, żona i dziecko 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Wluthmarsk Nest. 

Miasto lub hrabstwo: Montgomery 

Stan: Penn [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 139 

1. Imię i nazwisko: Joseph Aleck Luwish/Suwish?, wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 33 Delano St. New Bedford, Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 16 stycznia 1887 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno Polska Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: mill opertaive [pracownik młyna] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Kibburn Mills, gdzie: New Bedford 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona + 3 dzieci 

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: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 21 Ward 6 

Miasto lub hrabstwo: New Bedford 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 28 

1. Imię i nazwisko: Isador Markowitz, wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 476 50 Ba NY [Nowy Jork] 

3. Data urodzenia: 25 listopada 1890 

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

5. Miejsce urodzenia: Koolno [Kolno], Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: talesman [osoba powołana celem uzupełnienia składu ławy przysięgłych] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: mire N. Paul, gdzie: 151 Canal St. NY 

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

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 #9 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 143 

Miasto lub hrabstwo: Kings 

Stan: NY [Nowy Jork] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 96 

1. Imię i nazwisko: Myer Markowsky [przyp. Mejer Markowski], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: West Avon Conn. [Connecticut] 

3. Data urodzenia: 25 maja 1895 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: rolnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: self [sam się zatrudnia], gdzie: West Avon Conn. 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): matka + 1 brat 

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 chora matka 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Avon 

Stan: Conn. [Connecticut] 

Data rejestracji: 5 czerwca 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 26 

1. Imię i nazwisko:  Petter Meninaske [podpis: Piotr Mineski], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1232 Lucas [przyp. Saint Lucas St ] Pittsburg Pa [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 5 lipca 1892   

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

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

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Mongahlela Steel Co [przyp. Monongahela], gdzie: Lucas      
St.  Stays Pa [Pensylwania] 

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

10. Stan cywilny: kawaler , rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  First of Baldwin Town Ship 

Miasto lub hrabstwo: Allegheny 

Stan: Penna Pa [Pensylwania] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 38 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Faust Nadolny, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 12 N Clequm Okla [Oklahoma] Okla [Oklahoma] 

3. Data urodzenia: 13 maja 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Łomża, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja  

7. Zawód:  krawiec 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Gargett Willis, gdzie: 118 North Rob  

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona 2 dzieci ojciec 

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 dwoje dzieci i ojciec 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: heavy [gruby] 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 12 Ward-3 

Miasto lub hrabstwo: Okla City [Oklahoma City] 

Stan: Oklahoma 

Data rejestracji: 5 czerwca1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 31 

1. Imię i nazwisko: Joseph Nadolny , wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: Maple Bellingham Mass.[ Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 1890 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny, przędzalnia 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Bellingham Woolen Co, gdzie: North Bellingham 

9. Czy masz ojca, matke, 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): dzieci na utrzymaniu 

[własnoręczny podpis] 

[Niepiśmienny] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Bellingham 

Stan: Mass. [Massachusetts] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 15 

1. Imię i nazwisko: Faustin Nietupski, wiek: 26 

2. Adres zamieszkania: R#2 Thorp Wis [Wisconsin] 

3. Data urodzenia: 1891 

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

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

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: drwal 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony:  Own Lb Co, gdzie: as Woodsman [jako drwal/leśnik] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: Jafr. 

Miasto lub hrabstwo: Taylor 

Stan: Wisconsin 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 302 

1. Imię i nazwisko: Stephan Nikel [podpis: Stefan Nikel], wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 403 East 48 th Str.  Nowy Jork, N.Y [Nowy Jork]. 

3. Data urodzenia: 20 kwietnia 1889 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno (Lmza) Łomża, Rosja, Polska  

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: pakowacz  

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wilson Co., gdzie: 45 th 8 treat + 1st arenne  

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona i dziecko 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): tak, wsparcie żony i dziecka 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9-16 

Miasto lub hrabstwo: Nowy Jork 

Stan: Nowy Jork 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 57 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Anthony Niksa [podpis: Antoni Niksa], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: North Hatlfield, Hatfield, Mass [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 13 czerwca 1894  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Russ [Rosja] 

6. Obywatelstwo: 

7. Zawód: farm labour [praca/pracownik na farmie] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: John Hafny, gdzie: Whatch Mass. 

9. Czy masz ojca, matke, 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): żadne 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęga 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: miasto Hatfield 

Stan: Mass [Massachusetts] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 212  

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

2. Adres zamieszkania: 245Quequechan Fall River, Mass [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 15 maja 1889  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: sprzedawca w sklepie spożywczym 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Polish corporation [polskie przedsiębiorstwo/korporacja],   
gdzie: Fall River Mass [Massachusetts] 

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

10. Stan cywilny: żonaty , rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Ward 5 

Okręg: A 

Miasto lub hrabstwo: Fall River 

Stan: Massachusetts 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 182  

1. Imię i nazwisko: Edward Onis, wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: 1044 Mt. Elliot [Mount Elliott St ] Detroit. Mich. [Michigan]  

3. Data urodzenia: 14 maja 1896 

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

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

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: mechanik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Dodge Brro., gdzie: City [Miasto] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: , oddział: , lata: , państwo/stan:  

12. Czy wnioskujesz o zwolnienie ze służby (podaj powód): yes support of parents [tak 
wsparcie rodziców] 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: 5`-7 , sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

W.R. 15 th 

Okręg: 11 st 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwiec 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 171 [biogram] 

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

2. Adres zamieszkania: 378 Lovell Ave Detroit Mich. 

3. Data urodzenia: 30 marca 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Polska 

6. Obywatelstwo: polskie 

7. Zawód: pracowik w mach okop 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wincleley Co., gdzie: Detroit Mich. 

9. Czy masz ojca, matke, 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): 

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 11 oddział 14 

Miasto lub hrabstwo: Detroit 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 137 

1. Imię i nazwisko:  Stanislaw Pieshick [przyp. Stanisław Piaścik], wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 364 E. Elm St. Conshohocken, Pa. [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: listopad - 1894 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Alan Woods Iron & Steel Co., gdzie: Conshohocken, Pa. 
[Pensylwania] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 dt  Ward 

Miasto lub hrabstwo: Montgomery 

Stan: Penna [Pensylwania] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 35 

1. Imię i nazwisko:  Boleslaw Piotrowski, wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 326 Nepperhan Ave Yonkers NY 

3. Data urodzenia: wrzesień 1888 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo:  

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Alex Smith & Sons Cpt Co, gdzie: Print Mill Yonkers NY 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona i 2 dzieci ( 6 i 4 lat) 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średni 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 oddział 5 

Miasto lub hrabstwo: Yonkers 

Stan: NY 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 1241 

1. Imię i nazwisko: Alexander Edward Poreda, wiek: 22 

2. Adres zamieszkania: 76 Mill River St. New Haven Conn. [Connecticut]  

3. Data urodzenia: 15 maja 1895  

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

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

6. Obywatelstwo: Rosja, Polska 

7. Zawód: Tel. Switch Board Installer [instalator centrali telefonicznej?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Western Electric Co., gdzie: New Haven 

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): ojciec matka, 3 siostry 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: piwne, 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: New Haven 

Stan: Conn [Connecticut]  

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 2882 

1. Imię i nazwisko: John Prusinowski, wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 38 Wyandotte HAMTRAMCK, MICH. [Michigan] 

3. Data urodzenia: 8 września 1893 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: trucking [przewóz samochodami ciężarowymi] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Wilson Body Co., gdzie: Detroit Mich. [Michigan] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 1 

Miasto lub hrabstwo: Wayne 

Stan: Michigan 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 365 

1. Imię i nazwisko:  Konstant Ptaszynski [podpis Konstanty Ptaszynski], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 1010 Cass St. Louis MO 

3. Data urodzenia: 16 września 1893 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: obywatel 

7. Zawód: krawiec 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Frank Krupa, gdzie: St. Louis MO 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: tęgi 

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: 4 

Miasto lub hrabstwo: St Louis 

Stan: MO 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 2570 

1. Imię i nazwisko: Francis Ruscik [przyp. Ruszczyk], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 96 Grove, New Britain, Conn. [Connecticut] 

3. Data urodzenia: nie wie kiedy 1887 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Corbin Screw Corp., gdzie: City 

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: wysoki, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: niebieskie, 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: New Britain 

Stan: Conn. [Connecticut] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 58 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: John Rydel [w podpisie: Jan Rydel] , wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: 1800 Penn [Pennsylvania St] Gary Ind [Indiana] 

3. Data urodzenia: 15 maja 1894 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno Łomża Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: operator in mill [operator w młynie/fabryce/zakładzie przemysłowym] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Illinois Steel Co, gdzie: Gary 

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

10. Stan cywilny: żona, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 36 Calumet 

Miasto lub hrabstwo: Gary 

Stan: Ind [Indiana] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 91 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Sol Seigel , wiek: 28 

2. Adres zamieszkania: 10021 Ave. L. Chicago Illinois 

3. Data urodzenia: 28 maja 1889 

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: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: mechanist helfer [pomocnik mechanika] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Uniwersal Portland Cement Co, gdzie: Buffington, Indiana 

9. Czy masz ojca, matke, 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: żaden, oddział: , lata: , państwo/stan:  

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Oddział [Ward]: 8 

Okręg: 44 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 3472 [biogram] 

1. Imię i nazwisko: Antonio Sekscinski [w podpisie: Antoni, przyp. Sekściński] , wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 241 Ea. North St. [ East North Street] Akron Ohio 

3. Data urodzenia: 6 stycznia 1893  

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

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

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Botzum Bros., gdzie:  Akron Ohio  

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto):  help father and mother  [pomoc ojciec i matka] 

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: I B 

Miasto lub hrabstwo: Akron 

Stan: Ohio 

Data rejestracji: 7 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 225 

1. Imię i nazwisko: Peter Sekstansky [podpis: Sekcinski], wiek: 21 

2. Adres zamieszkania: Castle Shannon Pa [Pensylwania] House 23 [dopisane pod adresem] 

3. Data urodzenia: 17 kwietnia 1896 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: obecnie nie jest zatrudniony, gdzie:  

9. Czy masz ojca, matke, 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 5”7”, sylwetka: średnia 160 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9th. Baldwin Township 

Miasto lub hrabstwo: Allegheny 

Stan: Penna. [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 221 

1. Imię i nazwisko: Stanislaw Sekstensky [podpis: Stanisław Sekscięński], wiek: 23 

2. Adres zamieszkania: Castle Shannon Pa [Pensylwania] House 23 [dopisane pod adresem] 

3. Data urodzenia: kwiecień nie wie kiedy 1894 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: United States Glass Co, gdzie: Pbgh SS Pa [Pittsburgh, 
Pensylwania] 

9. Czy masz ojca, matke, 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: wysoki 6st, sylwetka: szczupły 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 9th. Baldwin Township 

Miasto lub hrabstwo: Allegheny 

Stan: Penna. [Pensylwania] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 26 [biogram] 

1. Imię i nazwisko:  Peter Sendrowsky [przyp. Piotr Sendrowski], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: Maple Bellingham Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia: 18 marca 1888  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: loom fixer, woolen mill [osoba naprawiająca krosna, przędzalnia] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Bellingham Woolen Co, gdzie: North Bellingham 

9. Czy masz ojca, matke, 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): yes, dependent wife and children 
[tak, żona i dzieci pozostające na utrzymaniu]  

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  

Miasto lub hrabstwo: Bellingham 

Stan: Mass. [Massachusetts] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 127 

1. Imię i nazwisko: Alex Siengota [podpis: Alek Singota], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: North Three Rivers Palmer, Mass. [Massachusetts] 

3. Data urodzenia:  24 luty 1893 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): 3 obcokrajowiec 

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: laborer in mill [robotnik w fabryce/przędzalni?] 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Palmer Mill, gdzie: Three Rivers 

9. Czy masz ojca, matke, 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: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg:  C. 

Miasto lub hrabstwo: Town of Palmer 

Stan: Mass.[ Massachusetts] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 188 [biogram] 

1. Imię i nazwisko:  Louis Skowronski, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 712 West 12th Pl Chicago Ill. 

3. Data urodzenia: 25 sierpnia 1889 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: rosyjskie 

7. Zawód: robotnik 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Western Window Shack Co, gdzie: 21st & Jefferson St 

9. Czy masz ojca, matke, 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: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: wysoki 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 4 oddział 20 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 270 

1. Imię i nazwisko: Frank Sledrich, wiek: 27 

2. Adres zamieszkania: 80 Williams St. Middletown Conn. [Connecticut] 

3. Data urodzenia: 5 grudnia 1889 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Rosja, Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja  

7. Zawód: piekarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Frank Field, gdzie: Middletown Conn 

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

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: niski, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 7 

Miasto lub hrabstwo: Middletown 

Stan: Conn. [Connecticut] 

Data rejestracji: 6 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 30 

1. Imię i nazwisko: Boleslaw Slesinski [w podpisie: Bolesław], wiek: 29 

2. Adres zamieszkania: 2812 Edwardes Ally [przyp. Allegheny]  Pittsburg  

3. Data urodzenia: 15 kwietnia 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: Chahy [przyp. Kąty] Kolno  Rosja Polska 

6. Obywatelstwo: Russ Polen [Rosja Polska] 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Jones & Loelin [przyp. Jones and Laughlin Steel Company], 
gdzie: Pittsburgh Pa [Pensylwania] 

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

10. Stan cywilny: żonaty , rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3 rd 16 th ND 

Miasto lub hrabstwo: Pittsburg 

Stan: Penna [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 173 [biogram] 

1. Imię i nazwisko:  Felix Slesinski, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 99928  2829 Edwades Ally [ przyp. Edwards Way, Allegheny] 
Pittsburg Pa  

3. Data urodzenia: maj nieznany [dzień] 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: Cahy [przyp. Kąty] Kolno Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Jones & Laughlin Steel Co [Jones and Laughlin Steel 
Company], gdzie: Pittsburg Pa [Pensylwania] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: biała 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: szczupła 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 3rd 16 Ward  

Miasto lub hrabstwo: Pittsburg 

Stan: Pensylwania 

Data rejestracji: czerwiec [nieczytelne] 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 238 

1. Imię i nazwisko: Walter Stanislawski2 [podpis: Waclaw Stanislawski/Wacław 
Stanisławski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 641 Junction DETROIT, MICH. [Michigan] 

3. Data urodzenia: 28 kwietnia 1892  

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno Polska 

6. Obywatelstwo: Polska 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

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

9. Czy masz ojca, matke, 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: jasnoniebieskie, kolor włosów: czerwone, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Ward 16 

Okręg: 14 

Miasto lub hrabstwo: DETROIT 

Stan: MICHIGAN 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

A true copy 

 

 
                                                           
2 W bazie występują 3 karty rejestracyjne dotyczące tej osoby. 



KARTA REJESTRACYJNA nr 149 

1. Imię i nazwisko:  Stanley Stachelek, wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 3210 Dobson St. Pgh [Pittsburgh] Pa. [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: październik 1890 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki): 3 [obcokrajowiec] 

5. Miejsce urodzenia: Nowyrudzie Kolno Rosja Polska 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Park Stell Co., gdzie: Pgh [Pittsburgh] 

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

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: wysoki, sylwetka: tęgi 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 15 Ward 6th 

Miasto lub hrabstwo: Pgh [Pittsburgh] 

Stan: Penna [Pensylwania] 

 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 192 [biogram] 

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

2. Adres zamieszkania: 1241 Dickson Chicago Ill. 

3. Data urodzenia: 12 października 1891 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Polska 

6. Obywatelstwo: Królestwo Polski 

7. Zawód: murarz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: niezatrudniony, gdzie:  

9. Czy masz ojca, matke, żonę, dzieci poniżej 12 rż lub brata poniżej 12 rż, wyłącznie zależni 
od twojego wsparcia (określ, kto): żona, 1 dziecko 

10. Stan cywilny: żonaty, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 21-16 

Miasto lub hrabstwo: Chicago 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 171 

1. Imię i nazwisko:  Charles Stutz [podpis Stet, przyp. Stec], wiek: 24 

2. Adres zamieszkania: 3648 Luther St Chicago Ill. 

3. Data urodzenia: 4 marca 1893 

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

5. Miejsce urodzenia: Wizna, Łomżyńska, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: rosyjskie 

7. Zawód: formierz/odlewacz 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: National Malleable [nieczytelne] Co, gdzie: Chicago Cook 
County, Ill. 

9. Czy masz ojca, matke, 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: niski, sylwetka: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 16 oddział 12 

Miasto lub hrabstwo: Chicago, Cook 

Stan: Illinois 

Data rejestracji: 5 czerwca1917 

  



KARTA REJESTRACYJNA nr 2266 

1. Imię i nazwisko: John Trzczinski [podpis: John Trzciennski], wiek: 30 

2. Adres zamieszkania: 20 Horace New Britain Conn. [Connecticut] 

3. Data urodzenia: 3 marca 1887 

4. Czy jesteś urodzony obywatel, naturalizowany obywatel, obcokrajowiec czy  
   nie    nie   tak 
zadeklarowałeś swój zamiar (określ, jaki):  
 
5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Union mfg. Co., gdzie: New Britain 

9. Czy masz ojca, matke, 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: średnia 

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

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 5 

Miasto lub hrabstwo: New Britain 

Stan: Conn. [Connecticut] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 



KARTA REJESTRACYJNA nr 2679 

1. Imię i nazwisko: Marjan Zakazewske [podpis: Marjan Zakszewski], wiek: 25 

2. Adres zamieszkania: 1067 Dock Easton Pa [Pensylwania] 

3. Data urodzenia: 8 maja 1892 

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

5. Miejsce urodzenia: Kolno, Polska, Rosja 

6. Obywatelstwo: Rosja 

7. Zawód: robotnik/pracownik fizyczny 

8. Przez kogo jesteś zatrudniony: Baker - Adamson Chem. Co. [przyp. Baker & Adamson 
Chemical Company], gdzie: West Easton Pa [Pensylwania] 

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

10. Stan cywilny: kawaler, rasa: kaukaska 

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

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

[własnoręczny podpis] 

Informacje o zarejestrowanym 

1. Wzrost: średni, sylwetka: średnia 

2. Kolor oczu: ciemnoszare, kolor włosów: czerwone, łysy: nie 

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

[podpis osoby rejestrującej] 

Okręg: 7 

Miasto lub hrabstwo:  Easton 

Stan: Pa [Pensylwania] 

Data rejestracji: 5 czerwca 1917 

 

 

 

 

 


