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656.. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 4 grudnia 1929 r . 

• zmianie granic miasta Czortkowa w powiecie czort
kowskim, województwie tarnopolskiem. 

Na puds,tawie arl 1 i 2 ustawy z cłnia 1 ,sierp
nia t923 r. w przedmiocie dokonywania zmian gu
nie miejskich na obszarze b. Króles twa Galicji i t o/
d6ffi01'ti wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 
(Dz. U. R. P. Nr. 9:2, poz. 719) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Gminy wiejskie CzorŁków Stary i Wy
;gnanka w powiecie czortkowskim, w ojewództwie 

. tarn op olskiem przyłącza się do gminy miejskiej 
Czo,rtków w tymt e powiecie i w0jewództwie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego ,rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Ro'zporz ą.dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnę.trznych : Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości: St. Cor 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

657. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDU
WOśCI W POROZUMIENIU Z MINISTREM 

SKARBU 

z dnia 23 listopada 1929r. 

spraw, w których te.nnłn rO'1!prawy głównej jeszcze 
nie został wyznaczony (art. 223 u. k. s.); umorzenie 
stosQwnie do a rt. 223 ust. 3 u. k. s. jest mimo to do
puszczalne i w sądzie okręgowym w sprawach, które 
do niego wpłynęły przed datą wejścia w życie niniej
saego rozp orządzenia . 

Minister Sprawiedliwości : St. Car 

Ki~ownik .Min,ish:rstwa. Skarbu: Ignacy Matuszewski 

658. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WlEDU
WOŚCI 

z ,dnia 5 grudnia 1929 r. 

o rozmieszczeniu sądów grQd~kich w powiecie opa
towskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu. 

Na podstawie art. 270 p,rawa o ustroiu sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r . Nr. 12, poz. 90S} 
zarządzam co następuj e: 

§ t. Znosi się sąd grodzki w tag,owie. 

§ 2. Gminy: Gęsice, Grzegol'2lewice, Łagów, 
Piórków i Rembów włącza się do okręgu sądu grodz
kiego w Opałowie. 

§ 3. Rozporządzenie nmiersze wchodzi w ży-
. cle z dniem 1 stycznia 1930 r. ., 

Minister Sprawiedliwości!: SI. Cer 

659. 

o właściwości 54_W ~kK:h w sprawach o prze- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 
stępstwa z art. 144 1ł.St. 1 i 2 i art. 145 ustaw}' karnej SPOŁECZNEJ 

skarbowe;. 
z dnia 7 grudnia 1929 r. 

Na zasadzie art. 211 ust. 2 ustawy kamej skarr0 

~
awej :li dnia '2 sierpnia 1926 r . (Dz. U. R. P. N:r. 105, w porozumieniu z Minist rem Skarbu i Ministrem 

poz. 609} zarządza się co następuje : , Przemysłu i Hanąlu w sprawie uprawnienia robot-
, nmów sezonowych do korzystania ze. świadcze:6 za-

§ 1. Do właściwości sądów grodzkich należą. bezpieczeniowycb. w okresie sezonu martwego 
prócz spraw karnych przekazanych im rozporządze- . 1929/1930 r. 
niem z dnia 20 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, 
poz. 542), nadto sprawy przewidziane wart. 144 Na mocy ustępu 3-g& art. S-go t1'SŁawy z dnia: 
ust. 1 i 2 i wart. 145 .us1awy karnej skarbowei, o ile 18 Hpca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bez-
6ą przekazane sądom w myśl art. 210 pkt. 2 tejżerobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650} w brzmieniu 1 
ustawy. nada.nem mu ustawą z dnia 23 marca 1929 r. (Dz. 

U. R. P . Nr. 23, poz. 235} na wniosek Zarządu Głów
§ 2. ROzpl'}l'ządzenre niniejsze wch(')dzi w życie nego FUlI:dtt·szu Bezrobocia zarządza się co nastę

z dniem 1 stycznia 1930 r. i ma zastosowanie do puje: 




