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Przepisy

obowiązujące
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. la Nr 17/55 Wojewódzkiej Rady Narodowej
·-· w Ł żi z dnia 2. VII. 1955 r. w sprawie rozwoju
,
i u wszechnienia kultury na terenie wojewód.ztwa
·łóEł
iego.
.
17 ....- Uchwała Nr XL/490 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi z dnia 23. VIII. 1955 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia za dostarczone środki przewozowe niemechat1iczne na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego na II półrocze 1955 r.
CZĘSć
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Przepisy obowiązujące

Nr 17/55

Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Uchwała Nr XL/478 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi z dnia 23. VIII: 1955 r. w sprawie
wzmożenia walki ze spekulacją i nadużyciami w handlu na terenie województwa łódzkiego.

CZĘśC

19 -

H -

Publikacje

Obwieszczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 2. IX. 1955- r. w sprawie zmianj~
ceny trutki „Antuder" za porcję o wadze 36 g.

3. niedostateczne povviązanie dz_iałalności prezydiów rad
narodowych. z poszczególnymi organiz,acjami r.nasowymi,
prowadząc::ymi. pracę kulturalno-oświatową oraz nie zawsze
właściwe łączenie pracy kulturalno-oświatowej z zadaniami
rad narodowych w dziedzinie gospodarczej i politycznej,

16~
UCHWAŁA

Poz.
18 -

Łodzi

z dnia 2 lipca 1955 r.

w sprawie rozwoju i upowszechnienia kultury na terenie
województwa łódzkiego.
W ciągu . J__O lat istnienia Polski Ludowej zaszły we wszystkich dziedzinach naszego życia wielkie przemiany, odkąd
władzę w ręce ujęli robotnicy i chłopi. Poważne zmiany
nastąpiły również w tym okresie. na polu kultury na terenie
województwa łódzkiego.
W okresie 10-lecia został zlikwidowany,an.alfabetyzm; zorganizowano 1 bibliotekę ~ó,ie.w_ó_<;l,,;ką, 13 bibliotek powiatowych) 31 miejskich, 194 biblioteki gromadzkie i 1800 punkt9w bibliotecznych na wsi.
~- W tym czasie nastąpił także poważny wzrost czytelnictwa
osiągając liczbę 130 tys. czytelników, ponad 9% ogół~
ludności województwa. Na terenie województwa' powstały
4. ~ow~~to~~.•1 ~- ivgej~H:ie Domy Kultury, 4~2 $wietll~e wiejskiii'.i.J'.Z.2 zakładowe; 6 muzeów regionalnych, 137
miejskich stałych i objazdowych) Teatr Ziemi Łódzkiej oraz
a objazdowe teatry kukiełkowe.
Troska rad narodowych o rozszerzenie ilości obiektów
kultury przyczyniła: się poważnie do ożywienia amatorskiego ruchu artystycznego, 'ZW łasze za ·na wsi.
W okresie 10-lecia powstało na wsi 1360 zespołów artystycznych i oświatowych. Wyrósł w toku . pracy ofiarny i bojowy społeczny aktyw kulturalno-oś9atowy, który przez
stosowanie różnych form działalności przyczynił się poważ
P.ie do podniesienia paziemµ ideologicznego i kulturalnego
rnas pracujących województwą łódzkiego.
Jednakże mimo dość znacznych osiągnięć, Wojewódzka
Rada Narodowa stwierdza, że w dotychczasowej pracy pre~Ydiów rad narodowych występµje szereg braków i błędów,.

kin

~anowicie:

: "" niedocenianie roli -pracy kulturaln:e-oświatowej w wy. ')'wa11iu nowego człowiek.a, w kształtowaniu j~o. ną.uko
Weg(} światopoglącłu co wyraża się szczegqlnie w niedosta1
tecznej opiece prezyd16yv rad narodowych nad plącówkami
kulturalno-oświatowymi, w zbyt małej trosce o podnoszenie
kwalifikacji ich pracowników, ·wh- .. warunki pracy oraz
P...,zbyt c~ęstym odrywaniu pracowników etatowych re_sortu
~,t\U'y d_o im:iych zajęć,
··
·
łtf~ niedostateczna jeszcze praca rad narodowych i ich kokszt,
Sji, W' szczególności w gromadach, w koordynowaniu całoałtu działalności kulturalnej na swym terenie,

4. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w. niedostatecznej jeszcze mierze udziela instruktażu organizacyjnego
i fachowego 'zespołom artysty~znym i oświatowym,
5. niedocehianie inicjatywy społecznej w rozwoju życia
kulturalnego, niedostateczne wykorzystanie czynów społecz
nych dla budowy nowych obiektów bądź organizacji nowych
.Placówek kulturalnych.
W trosce o pełne zaspokojenie stale rosnących potrzeb
kulturalnych. mas pracujących i ciągły rozwój. kulturalny
wojewódz_twa - Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, prezydia powiatowych i miejskich w miastach stan. powiaty rad narodowych do:

I. 1. zwiększenia Pomoc1 prezydiom rad narodowych niż
. szych szlzebli w zakresie rozwoju i upowszechnienia kultury przy ścisłym powiązaniu z zadaniami polityczno-gospodarczymi;
·
2. właściwego synchronizowania wysiłków pracowników
kultury z ogólnym wysiłkiem społeczeństwa w realizacji zada~ politycznych i ·gospodarczych i nieodrywania tych pracowników do innych, niezwiązanych z ich bezpośrednią dzia·, łalnością prac;
3. dokonania w terminie do dnia 1 października 195p r.
anali~y ~adr pracowników kulturalno-oświatowych, uzu'peł
: nienia braków kadrowych pod kątem właściwego doboru
ludzi;

4. udziel~nia pomocy w zorganizowaniu świetlic i punktów bibliotecznych w każdej z istniejących spółdzielni pro• dukcyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 1955 r.;

'5. postawien!a sobie za cel, by w· okresie realizacji planu
5-cioletniego w każdej gromadzie powstała świetlica;
6.. rozwijania inicjatywy społecznej w zakresie budowremontów śWietlic wiejskich i sal widowiskowych
a zwłaszcza _w celu wykończenia obiektów już rozpoczętych
a z-aawansowanych w budowie 'w 7()(1/() w ramach prac
społecznych, . przydzielania w miarę możliwości z rezerwy
budżetowej odpowiednich środków pieniężnych na te cele.
nictw~ i

II. W zakresie rozwoju bibliotek i czytelnictwa -

d,o:

1. re®zerzępi~ .sieci bib\iotek gromadzkich w taki sposób,
by do końca plan\:!'" 5~i~trifogo 'w"'ka'fdej gromadzie była
biblioteka stała;
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2. "propagowania czytelnictwa tak, by - osiągnąć wzrost
liczby czytelników w 1955 r; z-9,7% do 120/o w stosunku do
liczby mieszkańców;
3. uzupełnienia księgozbiorów· bibliotek literaturą współ
czesną

oraz

i

fachową, zwłaszcza

liternturą

na temat

z dziedziny -wiedzy· rolniczej
regionalnych;

zagadnień

4. zwrócenia szczególnej- uwagi na rozwój cżytelnictwa
w spółdzielniach produkcyfnych, POM i GOM, i wciągnięcia
co popularyzacji literatury fachowej ~łuiby rolnej
C1 szczególnie agronomów i zootechników w związku
·z czym należy zwiększyć koordynację pracy z Zarządem
Okręgu zw. Pracowników Rolnictwa - i Leśnictwa i Wojewódzkim Zarządem Rolnictwa.

III. Dla zapewnienia właściwego rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego i oświatowego - do:
każdej świetlicy na wsi przynaj1-go zespołu oświatowego lub artystycznego oraz kół
miczurinowskich -- w realizacji tegoż zadania współdziałać
winny wydziały oświaty przez nauczycieli i powiatowe zarządy rolnictwa w oparciu o aparat fachowy służby rolnej;
2. utworzenia w terminie do 31 grudnia 1955 r. we wszystkich powiatowych domach kultury gabinetów wiedzy rolni.czej --w tym celu prezydia p.r.n. zobowiążą jednego z agronomów do stałej opieki i odpowiedzialności za właściwą
działalność gabinetów;
3. pobudzenia inicjatywy w rozwijaniu· ruchu łączności
miasta ze wsią dla podniesienia poziomu artystycznego zespołów wiejskich w oparciu o współpracę z klasą robotniczą
Łodzi i miast województwa łódzkiego;
4. rozszerzenia pomocy metodycznej ze strony powiatowych domów kultury dla świetlic, szczególnie na wsi;
5. popierania rozwoju twórczości ludowej i jej popularyzacji w świetlicach i powiatowych domach kultury przez
organizowanie wystaw i dekoracje placówek kulturalnooświatowych pracami twórców ludowych;
6. wydobywania folkloru regionalnego i popularyzowania
go w repertuarach zespołów artystycznych;
7. rozwijania opieki społecznej nad zabytkami poprzez
nauczycieli i młod:deż szkolną oraz popularyzowania tych
obiektów;
'

1. zorganizowania przy

mn~ej

IV. Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje Prezydium
WRN do wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Kultury
i Sztuki i innych organów centralnych o:
1. zwiększenie środków inwestycyjnych na budowę nowych obiektów pracy kulturalnej przede wszystkim .Domów ,
Kultury w Rawie Maz., Sieradzu, Brzezinach, Wieruszowie;
2. przydzielanie funduszów na konserwację instrumentów dla państwowych_ ognisk muzycznych;
3. zapewnienie etatowego, fachowego instruktażu i uzupełnienie potrzeb regionalnego Zespołu -Pieśni i Tańca Ziemi
Łowickiej;

4. ustalenie zakresu obowiązków Mięci~~~w_ią~k~~ego
Domu Kultury w Łodzi w zakresie udzielania pomocy
świetlicom na terenie województwa Łódzkiego przez uruchr.>mienie gabinetu metodycznego dla pracy na wsi;
5. zwiększenie funduszów na budowę nowych kin w miastach, a w szczególności w Zgierzu, Piotrkowie, Skierniewicach i Radomsku;
6. przekazanie radom narodowym muzeów regionalnych
na terenie województwa łód?kiego będących cfofychczas· pod
zarządem Muzeum Sztuki
Łodzi. Zmiana ta .winna objąć
muzeum w Łowiczu;
7. W'/łączenie Podstawowej Szkoły Mt:t~~znej w . ~utriie
spQd administracji Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
i przekazanie jej w administrację Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Łodzi.

w
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V. Wojewódzka Rada Narodowa wzywa swe Prezydium
do uczynienia wszystkiego, co będzie w jego mocy, celem
jak najrychlejszego doprowadzenia do likwidacji dotychczasowego nienormalnego ·stanu rzeczy, polegającego na tym,
że Teatr Ziemi Łódzkiej_ jedna z najczynniejszych i najbardziej zasłużonych placówek pracy kulturalnej - nie. ma
zabezpieczonych podstaw egzystencji, co stanowi dziwoląg
org'anizacyjny ·i Teatr ten nie może się doczekać decyzji
o· upaństwowieniu, za którą przemawia wszystko. Wojewódzka Rada Narodowa, uwa:ia za konieczne przedstawie·
nie tej palącej sprawy Prezydium Rządu i nieograniczanie
się do interwencJi w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Równocześnie Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje
prezydia rad narodowych wszystkich stopni do roztocżenia
troskliwej opieki nad Teatrem Ziemi Łódzkiej celem zapewnienia jego pracownikom możliwych warunków -bytowych,
a samemu Teatrowi dogodI.łYch warunków pracy.

VI. Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje wszystkie
masowe organizacje społeczne oraz instytucje społeczne,
które zajmują się pracą na polu kultury, do wzmocnienia
pracy kulturalnej zwłaszcza na wsi i bliższego niż dotychczas powiązania· się w tej pracy. z prezydiami rad na.rodowych. W szczególności Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje:

a) Wojewódzką Radę Związków Zawodo\)vych do ożywie
nia życia kulturalnego w PGR i POM oraz do wzmocnienia ruchu łączności kulturalnej miasta ze wsią przez.
nadanie temu ruchowi bardziej instrukcyjnego cha~akteru; ·
b)

Związek

Samopomocy Chłopskiej, Związek Młodzieży
Polskiej, Ligę Kobiet, Towarzystwo Przyjaźni PolskoRadzieckiej, Powszechną Organizację „Służba Polsce"
do zwiększenia swych wysiłków w organizowaniu i oży
wiani.u pracy świetlic i .bibliotek;

c) Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" do spOV1.7Qdowania, by Zarząąy PZG~
i .GS przestrzegały statutowego obowiązku coroczneg'J
przekazywania 5% nadwyżki budżetowej na potrzeby
świetlic wiejsklch. VII. Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje swą Ko·
Kultury oraz wzywę. komisje kultury powiatowyycb
(miejskich) rad narodowych, jak również komisje oświaty,
kultury i zdrowia g.r.n. do:
misję

a) przeprowadzenia wspólnie z organizacjami ZMP i ZSCh

szerokiej kampanii pobudzenia inicjMywy . społecznej
'"-' wykorzystywaniu własnych możliwości i własnych
rezerw w organizowaniu świetlic i bibliotek;
b) organizowania szerokiego aktywu działaczy kultury
wokół powiatowY'ch domó.w. ku~tury i innych ośrod
ków kultury dla umasowienia życia kulturalnego. miast
i wsi;
c)

zacieśnienia współpracy między

komisjami i wymiany
w realizacji rozwoju , życia kulturalnego
województwa przez wspólne narady, uczestnictwa.
w posiedzeniach komisji różnych szczebli oraz koordy-'
nację planów pracy.
doświadczeń

"

Wojewódzka Rada Narodowa widzi konieczność omówienia zagadnień kulturalno-oświatowych na„~sjach powiato-.
wych i miejskich rad narodowych, tych rad, które takich
sesji w br. nie odbyły.
_:Ponadto Wojewódzka Rada Narodowa zobowiązuje prezy".'
dia rad narodowych wszystkich' stopni do przeanalizowąnła
właściv.rych środków_ · zabezpieczających zaopatrzenie ~wie.,.
tlic i bibliotek na wsi w opał i światło w terminie do ·g_ą.ią
I. IX. i955 r.
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VIII ..Wojewódzka. Rada. Narodowa. zobowiązuje radnych
WRN do szczególnej troski o realizację upowszechnienia
kultury i zwrócenia uwagi na w:iązanie tych spraw z zadaniami polityczno-gospodarczymi.
Nadzó~ nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji
Kultury WRN.
Wł. Strzelecki

D. Swierczyńska
Sekretarz Sesji

P.rzewodniczący

Sesji

CHWAŁA

Nr XL/490

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi

z dnia 23 sierpnia 1955 r.
w sprawie ustalenia wYnagrodzenia za dostarczone środki
przewozowe niemęcbaniczne na rzecz wojska i służby
bezpieczeństwa publi~znego.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dn.ia 18 lipca
1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju
(Dz. U. Nr 36, poz. 322) w porozumieniu z Dowódcą śląs
kiego Okręgu Wojskowego· i Szefem Wojewódzkiego Komitetu d/s Bezpieczeństwa Publicznego postanawia ustalić
stawki wynagrodzeń za dostarczone środki przewozowe niemechaniczne dla poszczególnych powiatów województwa
łódzkiego na drugie półrocze 1955 r. w następującej wysok~ci:

Tabela stawek

L.p.

1.

2.

Powiat (miasto)

Brzeziny
Kutno

3..

Ła$k

4.

Łęczyca

5.

Łowicz

6.
7.

Łódź

Piotrków
Rawa Maz.
9. Radomsko
10. Sieradz
.11. Skierniewice
8.

12.

Wie'1uń

13.

Wieruszów

14. m.
15. m.
H>. m.
17. m.

Pabianice
Piotrków
Tomaszów
Zgierz

UCHWAŁA

Nr XL/470

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

z dnia 23. VIII. 1955 r.

w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją i nadużyciami
w handlu na terenie województwa łódzkiego.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi dziana podstawie ustawy z dnia 20. III. 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14,
poz. 130) oraz art. 4 dekretu z dnia 21. IX. 1950 r. o Pań
stwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 44, poz. 396),
uchwały Prezydium Rządu z dnia 9. IV. 1955 r. w śprawie
dalszego wzmożenia walki ze spekulacją i innymi przestęp
stwami na szkodę· nabywców, po szczegółowym przeanalizowaniu sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu P.l.H. celem szerszej mobilizacji wszelkich
środków do walki ze spekulacją i nadużyciami w handlu
na terenie województwa łódzkiego, postanawia:
1) zobowiązać wojewódzkie zarządy przedsiębiorstw handlowych do opracowania w terminie do dnia 29 wrześ
nia 1955 roku planów walki ze spekulacją i nadużycia
mi w handlu i uzgodnienia ich z Wojewódzkim Inspektoratem P.I.H. w Łodzi;
2) zobowiązać Okręgowy Oddział Z.S.S. i W.Z.G.S. do
wprowadzenia w podległych spółdzielniach na posiedzeniach rad nadzorczych kwartalnych sprawozdań
z odcinka walki ze spekulacją;
3) zobowiązać Wojewódzki Inspektorat P.I.H. i Wydział
Handlu Prez. WRN do zorganizowania w terminie do
dnia 19. IX. 55 r. narady z dyrektorami i prezesami wojewódzkich ;arządów przedsiębiorstw handlowych, na
której omówiona zostanie uchwała Kolegium M.H.W.
Nr 22 z dnia 10. V. UJ55 r. w sprawie walki ze spekulacją oraz zadania jakie w związku z powyższą uchwałą
stoją prz.ed handlem uspołecznionym;
4) zobowiązać organa P.I.H. na szczeblu wojewódzkim,
miejskim i powiatowym do nawiązania ścisłego kontaktu i współdzia~ania z komisjami handlu, działają
cymi przy terenowych radach narodowych, w celu
dalszej koordynacji wysiłków na odcinku usprawnienia
działalności handlu uspołecznionego;
5) zobowiązać Wydział Handlu Prez. WRN i Wojewódzki
Inspektorat P.I.H. :do nawiązania bliższej współpracy
z Okręgową Radą Zw. Zawodowych, celem większego ·
wciągnięcia aktywu społecznego Zw. Zawodowych poprzez S.K.K.Z. - do walki ze spekulacją oraz do
szerszego oparcia pracy operatywnej P .LH. o czynnik
łając

17.
U

18.

Podwoda jednokonna za 1-ną

Podwoda parokonna za 1-ną

godzinę

godzinę

9.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10,25
10,25.
10,25
10,50

12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
16,10
16,10
16,10
. 16,10

WynagrodŻenie za jedną dobę nie może przekroczyć 8 godzinnego dnia pracy.
Óchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
z:mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1955 r.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Wojskowemu Prezydium WRN.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Ob. Pabisiak
Czesław Z-ca Przewodniczącego Prezydium WRN.

7.a Prezydium Rady N arodoweJ
E. Majek
T. Ostrycbarz
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz .Prezydium
Prezydium

społeczny;

6)

zobowiązać

prezydia terenowych rad narodowych do
analizy pracy Powiatowych Inspektoratów P.I.H. Analiza ta winna być dokonana w IV kwartale br. na posiedzeniu prezydium rady, następne_ analizy winny być dokonywane systematycznie w okresach półrocznych.;
7) zobowiązac Wojewódzki Zarząd Spraw Wewnętrznych
do spowodowania, by Kolegia działające przy prezydiach terenowych rad narodowych rozpatrywały wnioski P.I.H. w terminie 7-mio dniowym od daty otrzymania sprawy oraz do powiadamiania organów P.I.H.
o terminach mających się odbyć posiedzef1, na których
są rozpatrywane sprawy przesłane przez P.I.H. i powiadamiania P.I.H. o wyniku rozpatrzonych spraw;
8) zobowiązać Wojewódzki Inspektorat P.I.H. do obsadzenia wolnego etatu $ekretarza K.W.S. w Brzezinach oraz
do dokona:rąia re}onizacji Pow. Insp. w termin.ie do dnia
1. X. 1955 r.;
szczegółowej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY. NARODOWEJ

Nr1

zobowiązać Prez. PRN w Łowiczu i Prez. MRN w Pabianicach do przekazania Powiatowym Inspektoratom
P.I.H. w ww miejscowościach oddzielnych lokali biu' rowych w terminie do dnia 1. X. 1955 r.;

9)

10) wystąpić na szczebel centralny o spowodowanie doko-

nywania trwałego znakowania artykułów przemysło
wych przekazywanych do handlu detalicznego.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Handlu
Wojewódzkiemu ·Inspektoratowi P.I.H.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Ob. Broniarczyk
Bolesław Z-ca Przewodniczącego Prezydium WRN.
··Termin wykonania uchwały - 20. X. 1955 r.
Za Prezydium Rady Narodowej:

T. Ostrycharz

B. Broniarczyk

Sekretarz Prezydium

Z-ca

Przewodniczącego

Prezydium

CZĘśC
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II ...;.. Publikacje

19.
OBWIESZCZENIE
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dn;ia 2. ·IX. 1955 r.
w sprawie zmiany ceny trutki „Antuder" za porcję o wadze
30 gramów.
W zarządzeniu Prezydium WRN w Łodzi z dnia, 15. VII.
1955 r. Nr Zd. SE; V-D.D. Da/1-44/55 w sprawie jesiennej
powszechnej akcji odszczurzania na terenie województwa
łódzkiego (Dz. Urz. WRN w Łodzi Nr 6 poz. 15) podano
w § 4 cenę trutki „Antuder" o wadze 30 g po· zł· 5,50.
Państwowa Komisja Cen, Dział Artykułów Przemysło
wych pismem Nr P-E-27-179-55 z dnia 18. VII!.1955 r. obniżyła cenę detaliczną trutki ,,Antuder" o wadze 30 g na
zł 3,30.
Za Prezydium Rady NarodoweJ
T. Ostrycbarz
Sekretarz Prezydium

Dziennik Urzędowy l'7ojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty
z Rórg na rachunek Wydz. Ogólno-Gospodarczego P. W. R. N. w Łodzi, konto Nr 908-95/1-594
Dział 5, Rozdz. 17, w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi,
Al. Kościuszki Nr 14
. Reklamacje z powodu niedoręczenia. poszczególnych numerów Dziennika wnosić naJet9 w terminie 10 do 15 dni
po otrzymaniu· następnego kolejnego nnme.ru.
Adres Redakcji:
Adres Administracji:

Prez9dium Wojewód~kiej Rady Narodowej w ł.4dzł
ul. Ogrodowa 15. Tel. 254-:H>, w~wn. 2.69

I
Prenumerata wynosi:
Cena zł 0,90
a) roczna ze skorowidzem - 18 zł ,
b) półroczna bez skorowidza - 1O zł
Rachunków za prenumeratę nie wystawia -się.
Cena poj.edyńczego egz. do 4 stron wynosi 90 gr. Przy wiek.azcj ilości stron o 30 gr więcej od każdej drukowanej strong.
Ogłoszenia zł 2, 70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny
doUcza się 100 °Io,
Rtlopła przyjęto

vn

kl. tiO

r

A•

dn. 6. 9. 1955 r.
Druk ukończono dn. 26. !?· 55 r.
Zakł. TIJP., w ł.odsi Nr 1968. '· ss r. -- uoo ep.

Pap. druk.
o.e-1s60tr

ODBIORCA

Opłata

pocztowa uiszczona
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