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22 marca 1928 r.) dla tego pasa pogranicznego jest m. Wilno;
b) wołożyńskiego, stołpeckiego i nieśw,ieskiego
województwa nowogródzkiego, przyczem
siedzibą pogranicznego delegata Ministra
Reform Rolnych dla tego pasa pogra~i czne 
go jest m. Nowogródek;
c) łuninieckiego, stolińskiego i s arneńsk.ie go
w,ojewództwa poleskiego , przyczem siedzibą
pogranłcznego delegata M.inistra Reform
Rolnych dla tego pasa pog'r anicznego jest
m. Brześć n/Bugiem;
d} kostopolskiego, rówieńskiego, z,dołbunow
skiego ,i krzemienieck.iego województwa wołyńskiego, przy<::zem siedzibą po,g ranic znego
delegata Ministra Reform Ro.Jnych dla tego pasa pograni,c znego jest m. Łuck.

§ 3. Sied~1bami pogranicznych komisarzy z,iemskich (p. b art. 8 roz'~orządzenia Prezydenta Rzec zypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) są okre ś lone
w § 2 siedziby pogranicznych delegatów Ministra
Refo'r m ROIl nych.
§ 4. Pograniczni delegaci MiGisŁra Reform Rolnych oraz pograniczni komisarze ziemscy mogą p?szczególnych czynnośc,i urzędowych (postępowan~e
administracyjne, przesłuchiwanie stron, wydawame
i ogłaszanie orzeczeń i t. p .) - dokonywać na całym
terenie ich działalności, także poza miejscem stałego
urzędowania.

§ 5. Rozporządzen~e niniejsze wchodz.i w ży
cie z dniem 1 grudnia 1929 r . Równocześnie tra ci
moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Reform
Rolnych z dnia 4 października 1928 r. (Dz. U. R . P ,
Nr. 91, poz. 798).

Nr. 79.

593.

593.
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 15 listopada 1929 r.
o sprostowaniu omyłki w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Na podstawie art. 5 punkt 1,. rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej ,z dnia 23 grudnia
1927 r. w .s praw~e wyda'w ania Dziennika Usbaw
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.z 1928 r . Nr. 3,
poz. 18) podaje s ię do w.iadomości, że w wykazie nieruchomych m ają tków pańs twowych, przeznaczonych
do sprzedaży , s tanowi ąc ym załącznik do rozporzą
dzenia Prezydenta Rzec zypospolitej z dnia 36 grudnia 1924 r. o spr,zedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych (Dz. U. R. P . Nr. 118, poz. 1076),
:prostuje się niżej podaną omyłkę:
winno

być:

Województwo Nowogróc:;:!de:

1. Osada młyńska i młyn
Bogudze, gm. Jastrzęb
ska.

1. Osada młyńska i młyn
Bogusze vel Bohusze,
gm. Jastrzębska.

Prezydent Rzeczypospolitej: I.
Prezes Rady Ministrów :

Mościcki

Świta/ski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Mafl.lszewski .

M.inister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Warszawa. Drukarnia Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy
I instytucje

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości.

Oszczędności

N!! 30130.

48311

P

------------------Cena 25 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zl. kwartalnie. Urzęd,
zl. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tYl!odnie przed rozpoczllciem kaź

państwowe opłacać będą ó

de~o kwartału.

pocztowych

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczel!ólnych numerów Dz. U. R. P.
niezwłocznie po otrzymaniu następnel!o kolejnello numeru.

naleźy wnosić

do

właściwych

urzędów

