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/ 800 Dziennik Ustaw. Poz. 415, 416 i 417. Nr. 50. , 

415. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLI
WOśCI 

IZ dnia 12 czerwca 1929 r. 

o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okrę
gu sądu okręgowego w Wilnie. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchod zi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

417. 
Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRóW 

powszechnych (Dz. U. R. P . z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarządzam co następuje: z dnia 28 czerwca 1929 r. . 

§ 1. Ut,worzoną roz,porządzeniem Mini,stra 
Spra,w Wewnętrznych z dnia 20 marca 1929 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 22, poz. 225) gminę wiejską Woronowo . 
włącza ,się do okrr-ęgu sądu grodzkiego w Lidzie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister SpraJwiedliwości: St. Car 

416. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 26 czerwca 1929 r. 

o uznaniu dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz 
o wprowadzeniu dla nich czasu ochronnego. 

Na podstawie art. J ust. 2 oraz ad. 51 ust. 3 
pkt. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem (Dz. U. 
R. P . Nr. 110, poz. 934) postanawiam co następuie: 

§ 1. Dz,ikie indyki uznaje się za zwierzęta 
łowne. 

, 

§ 2. Zabrania się polować w czasie niżej oz'na
czonym (czasie ochronnym) na dzikie indyki: 

dzikie indyki samce w czasie od 15 maja do 
15 pażdziernika, 

dzikie indyki samice w czasie od 1 styczrnia do 
15 października. 

w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w spra
wie ods~ąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwo-

wych na cele rozbudowy miasta. 

Na podstawie art. 5 punkt b) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 
1927 r. w sprawie wyda wania Dziennika Usbw Rze
czypospoli1ej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, 
p oz. 18) prostuje się następujące bł~dy w rozporzą
dzeniu Ra dy Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. 
w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów 
państwowych na cele rozbudowy miasta (Dz. U. R. 
P. Nr. 49 , poz. 439), zmie'nionem rozporządzeniem 
z dnia 18 stycznia 1929 'l'. (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 66): 

1) powierzchnia gruntów, wymienionych w § 1 
p. l, winna wynosić 2 ha 7561 mtr. kw. zamiast 2 ha 
5600 mtr. kw., a powienchnia grullitów, wymienio
nych w § 1 p. 2, 1 hil 7900 mtr. kw. zamiast 1 ha 
6537 mk. k,w., 

2) w § 1 p . 2 parcela gruntowa 4067;'4 winna 
być oznaczona jako 4067/2, 

3) kwoty, podane w § 2 tytułem ceny kupna, 
powinny opiewać: 

126.504 zł. 99 gr. zamiast 117.504 zł. 
69.810 " ,,64.494 " 30 gr. 

196.314 " 99 gr. " 181.998" 30 " 
4) powierzchnia gnmtów, wymienionych w § 3, 

winna wynosić 6413 mtr. kw. zamiast 8374 mtr. kw. 
i 5860 mlr. kw. zamiast 7432 mtr. kw. 

Prezes Rady Ministrówi Świta/ski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Robót Publicznych : Moraczewski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Nil 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. U~zędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. ~renumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem k3żdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych nietw,ocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 
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