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(GŁ 1921/19, maj) 

Pożegnanie IV dywizji 

W dniu 26 kwietnia miejscowe społeczeństwo z powodu mającego nastąpić wyjazdu 

IV dywizji urządziło dla korpusu oficerskiego tej dywizji wieczór w lokalu Towarzystwa 

Wioślarskiego. Wieczór rozpoczął się około 9. Po przetańczeniu walca na salę wniesiono 

wino i słodycze, przyrządzone rączkami naszych miłych Łomżynianek. Prezes Rady 

Miejskiej p. Cholewiński wzniósł toast za zdrowie i pomyślność czwartej dywizji, życząc, by 

Łomża pozostawiła w sercach p.p. oficerów choć w części tak miłą pamięć, jaką czwarta 

dywizja pozostawia w Łomży. W przemówieniu mówca pod [podkreślił?] zalety naszego 

żołnierza i ważność zbliżenia się i zżycia ludności z wojskiem, niezbędnych dla 



sharmonizowania naszego wewnętrznego życia. zastępca dowódzcy, pułkownik Dobrowolski, 

w serdecznych słowach podziękował Łomży za serdeczne przyjęcie, jakiego dywizja doznała 

tutaj i wyraził żal z powodu opuszczenia Łomży. Nastrój był miły i serdeczny, bawiono się 

ochoczo do rana.  

(GŁ 1921/19) 

 

Z Wydziału Powiatowego 

Na posiedzeniu w dniu 15 IV br. Wydział Powiatowy jednogłośnie postanowił zakupić 

na Wołyniu partję koni do rozprzedaży wśród rolników powiatu Łomżyńskiego i dla potrzeb 

wydziału drogowego. Do zakupu koni upoważniono Inspektora Samorządu Gminnego p. R. 

Bielickiego przy współudziale pośrednika p. Tomaszewskiego. 

(GŁ 1921/19) 

 

 

Sprawozdanie Kasowe Komitetu Górnośląskiego z dnia 19 kwietnia 1921 r. 

Niniejszym sprawozdaniem objęte są wszystkie ofiary, jakie wpłynęły do dnia 19 

kwietnia r.b. wł., wpływy te obejmują i ofiary, które wpłynęły do Redakcji Gazety 

Łomżyńskiej, a która takowe następnie przelewała do kasy naszego Komitetu. 



 

(GŁ 1921/19) 

 



Szpital weneryczny 

Smutnem następstwem wojny jest szerzenie się w zastraszający sposób chorób 

wenerycznych nie tylko w wojsku, ale i między ludnością cywilną miast i wsi. Aby temu 

zapobiedz należałoby rozszerzyć dotychczasowy szpital weneryczny w Łomży, otwierając 

oddział męski.  

Tymczasem wiemy z wiarogodnego źródła, że wszystkie powiaty, oprócz 

łomżyńskiego, uważają za zbyteczne takowy subsydjować, zwalając cały koszt utrzymania na 

Magistrat m. Łomży. Każdy z panów starostów nie jest chyba na tyle naiwnym, aby nie 

rozumieć potrzeby takiego szpitala, z drugiej strony każdy chyba zdaje sobie sorawę, że 

ściągnąć koszty za kurację chorych jest formalnem niepodobieństwem, wobec szlonej 

trudności ustalenia, gdzie chora jest zapisana do ksiąg ludności. Zatem, chcąc ażeby szpital 

weneryczny istniał, trzeba aby był subsydjowanym i to przez wszystkie 7 powiatów. 

(GŁ 1921/20) 

 

 

(GŁ 1921/21) 

 

Czas 

Do ostatnich dni w Łomży zegary różne wskazywały godzinę… jaką im się naprawdę 

podobało. A więc zegar na poczcie wskazywał godzinę o dwadzieścia minut wcześniejszą, 

aniżeli zegar warszawski, zegar na kolei wskazywał wyjątkowo godzinę tę samą, co 

warszawski, zegary zaś w szkołach i urzędach wskazywały godzinę taką, jak poszczególnie 



zyskała sobie prawo obywatelstwa w danem miejscu. Przeważnie jednak wszystkie zegary 

mniej więcej dostosowywały się do pocztowego. Jeżeli zważymy, że zegar warszawski 

posunięty jest o godzinę naprzód w porównaniu z czasem średnioeuropejskim, otrzymamy 

osiemdziesiąt minut, o które wcześniej wstajemy i zaczynamy pracować. Byłoby to bardzo 

pożądane, gdyby nie ta okoliczność, że jednak czas na całym obszarze Rzeczypospolitej 

powinien obowiązywać jednakowy wszędzie. To też podkreślamy z przyjemnością, że 

naczelnik poczty naszej polecił zatrzymać zegar o 20 minut i nareszcie będziemy mieli ten 

sam czas na poczcie, na kolei i w Warszawie. (…) A jakby to dobrze było, żeby na poczcie 

nazewnątrz był taki zegar, codziennie regulowany i regulujący czas w całem mieście. 

(GŁ 1921/21) 

 

 

 

(GŁ 1921/21) 



Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Łomży jako Rejestrowego Działu A 

wciągnięte są następujące wpisy: 

 Izaak Piórko – dom ekspedycyjno-komisowy. Grajewo, ul. Piłsudskiego 19. 

 Ignacy Mocarski – sprzedaż mięsa. Nadbory gm. Jedwabne, dom własny. 

 Józef Kowalski – hotel i jadłodajnia. Małkiń Górna gm. Orło, dom Wyrzykowskiego. 

 Herszt List – sprzedaż oleju. Małkiń Górna, dom własny. 

 Jan Zyskowski – księgarnia i sklep galanteryjny. Grajewo, plac Kilińskiego, dom 

Łupińskiej. 

(GŁ 1921/21) 

 


