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(GŁ 1921/16, kwiecień) 

 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Łomży jako Rejestrowego Działu A 

wciągnięte są następujące wpisy: 

 Piotr Olender – sklep kolonialny. Kleczkowo. 

 Lejzorg Węgrow – sprzedaż kaszy. Ostrów, ul. Ostrołęka 26. 

 Masza, Bluma i Chaim Białostoccy i dożywotniczka Fejga-Brajna Białostocka wdowa 

po Lejbie Białostockim, wszyscy z Łomży – sprzedaż luster, szyb do okien i ramek. 

Łomża ul. Rządowa 16. 

 Brajna Sendler – sklep kolonialny. Długosiodło, dom Markuszewskiego. 



(GŁ 1921/16, kwiecień) 

 

Koncert symfoniczny 

 

W niedzielę dnia 17 kwietnia r,b.  w Sali Gimnazjum Męskiego odbył się koncert 

orkiestry symfonicznej 18 p. piechoty, stacjonowanego w Zambrowie, na cele kulturalno-

oświatowe. Jak zwykle w Łomży, gdyby nie korpus oficerski, który stawił się w bardzo 

pokaźnej liczbie, sala świeciłaby pustkami, zato słynny „Miraż” i sala koncertowa, gdzie 

można „rżnąć w karty”, miały wyjątkowe powodzenie, szczególniej pierwsza, gdyż „deszczy 

rosił” i nie wiadomo było, jak czas świąteczny przepędzić. A szkoda, iż Łomżanie nie byli 

obecni w większej liczbie. Wynieśliby dużo wrażeń przyjemnych, zapomnieliby na chwilę o 

teraźniejszości, przenieśliby się w sferę wrażeń estetycznych, których tak mało mamy w 

naszym grodzie.  

(Gł 1921/17, kwiecień) 

Kulturalno-oświatowe Stowarzyszenie polskiej młodzieży żeńskiej w Łomży 

zorganizowane zostało dn. 21 marca 1920 roku.  

Cały rok ubiegły  z wyjątkiem okresu inwazji bolszewickiej, praca kulturalno-

oświatowa w Stowarzyszeniu rozwijała się normalnie.  Co dwa tygodnie odbywały się 

zabrania. (…) dnia 9 stycznia r.b. Stowarzyszenie wystawiło w Sali Gimnazjum Męskiego 2 

komedje p.t. „Krewniak z Ameryki” i „W starym piecu djabeł pali”. Sztuczki odegrane były 

starannie i dobrze. (…)  

Dn. 20 lutego sformowano koło miłośników sceny oraz śpiewacze pod kierownictwem 

p. Niemirowskiego – kapelmistrza. 

Dn. 13 kwietnia zawiązało się koło pracy zawodowej i otworzyło szwalnie pod 

kierownictwem zdolnej krojczyni – przy ul. Bernatowicza w domu P. Dubois. Do 

nowootworzonej szwalni napływa już wiele robót. Pomyślnemu i tak pożytecznemu 

rozwojowi Szwalni Stowarzyszenia stoi na przeszkodzie brak własnej maszyny do szycia. Nie 

chodzi już o darowiznę maszyny, ale choćby o jej wypożyczenie lub odstąpienie za tańszą 

cenę (Stowarzyszenie może poświęcić na ten cel około 10 000 mk). Łaskawi oferujący zechcą 

powiadomić ks. Haraburdę – proboszcza i zarazem patrona Stowarzyszenia. 

(GŁ 1921/18, maj) 

 



 

(GŁ 1921/17,18) 

 

 

 

(GŁ 1921/18) 

 

Z Towarzystwa Wioślarskiego 

Dn. 25 kwietnia odbyło się roczne zebranie w Towarzystwie Wioślarskiem. Upoważniono 

zarząd do zaciągnięcia pożyczki w sumie 150 000 i ściągnięcia jednorazowej opłaty od 

członków stałych po 100 mk. na kupno łodzi. (…) Doz zarządu powołano pp. Lachowicza, 

Hryniewicza, Wejmera, Szwejcera, Dziarskiego, Czarneckiego i Pozowskiego. Z wybranych 

p. Wejmer zgłosił zaraz rezygnację. 

(GŁ 1921/18) 



 

Z kroniki Policji 

Dnia z 7 na 8 popełnioną została w nocy kradzież w sklepie Natana przy ul. Długiej 

26. Skradziono rzeczy na sumę 649 885 marek. Kradzieży dokonano za pomocą wyborowania 

sufitu z niezamkniętej piwnicy. Śledztwo w toku. Głównym specjalistą borowania dziur jest 

znany artysta Władysław Tomaszewski, wypuszczony z więzienia za kradzież, dokonaną u 

Pisarskiego, a którą to koledzy jego po fachu przyjęli na siebie. Należałoby takiego pana raz 

już obezwładnić i unieszkodliwić. 

(GŁ 1921/16, kwiecień) 

 

 

(GŁ 1921/18, maj) 

 


