,
Dziennik Ustaw. pp~.• 93, 194, 195, 196 i 197.

a tęrytocjum

193.

nia w

ROZPORZĄDZENIE

MINHnRA SPRAWIEDLIWOśCI
!l

dqja

l~

cię

marca 1930 r.

§ 1. Gminę Chojny wyłącza się z okręgu sądu
powiatowego w Tuszynie i włącza się ją do okręgu
sądu powiatowego w Łodzi.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 maja 1930 r.
Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewicz

ROZPORZĄD~ENIE
.
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI

granic okręgów sądów powiatowych
w Międzyrzecu i Radzyniu w powiecie radzyńskim
w okręgu sądu okręgowego w Białej Podlaskiej.
zmianie

Na podst~wie art. 270 prawa o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U . R. P . z 19'28 r. Nr. 12, poz. 93)
następujQ:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
WNĘTRZNYCH

SPRAW WE-

z dnia 15 marca 1930 r.
O

zniesieniu gminy wiejskiej Kenigsberg w powiecie
łańcuckim, województwie lwowskiem.

Na mocy art. 1 .i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. w przedmiode zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworz·enia gmin wie jskich na 'Obszarze b. zabor,ów fOisyjskie·g o i austrjackieg,o (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarządzam .co na1stępuje:

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewskt

197.
ROZPORZĄDZI!NIE

§ 1. Gminę Komarówkę Podlaską wyłąC?:a się
z okręgu sądu powiatowego w Międzyrzecu i włącza
się jg 4g glma!y. gg)JPoW1~ towego w Radzyniu.
§ 2. Re.zporząazenie niniejsze wchodzi w
.c ie z dniem 1 maja 1930 r.

ży

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewicz

195.
ROZPORZĄDZENIE MINISTąA
WNĘTRZNYCłł

SPRAW WE-

z dnia 15 marca 1930 r.
znIesIeniu gminy wiejskiej Więcierza w powiecie
makowskim, województwie krakowskiem.

Na mocy art. 1 .i 4 ustawy z dnia 22 wrześnlia
1922 r. w przedmio~i'ezm:any granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gminwiejskii ch na 'Obszar'z e b. zabor'ó w rosyjskie,go i austriackiego (Dz .• U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) zarządzam c'o na1stępuję:

§ 1. Gminę wiejską
mak'oWlSkim, 'W'o ;ewództwie

H. Józewski

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.
.

z dnia 12 marca 1930 r.

O

Wewnętrznych:

§ 1. Gminę w1iejską Kenigsherg w powiede łań
cuckim, województwie lwowskiem znosi się, a teryto,r jum jej włąclza się . do gminy wiejskiej Wola Zarczycka w tymże powiecie i wojewódz:t wie.

194.

(U)

§ 2. RozporziWumie niniejsze 'Wchodzi w ży
z dniem 1 kwietnia 1930 r.

196.

Na podstawie art. · 270 prawa o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93)
zarządzam co następuje :

zarządzam

jej włącza się do gminy w1iejskiej Tokarp owiecie i woj ewód.:?twie.

Minister Spraw

• zmianie granic okręgów sądów powiatowy"
w ł.9Q,?;i i T1łs~ynie W PQwi~cje łódzkim w okręgu są
du okręgowego w Łodzi.

D

tymże

Więcierza w
,krakowlsk.~em

powiec.ie
zln osi się,

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 marca 1930 r .
o zniesieniu gmin wiejskich Grodzisko Miasteczko
i Wulka Grodziska Vi powiecie łańcuckioi, ' województwie lwowskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września
1922 r. VI przedmiocie zmiany granic onz l'ozwiązy
wania i tworzeni'a gmin wiejskich 'n a obszar,z e b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86,
poz. 770) iar,ządzam co następuje:

§ 1. Gminę wiejską Grodzisko Miasteczko
w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem
znosi się, a teryt,orjum jej włąoza się do gminy wiejs'kie,j Grodzi,s ko Dolne w tymże !powiecie i woj'e wództwie.
§ 2. Gminę wiejs,ką Wulka Grodziska w p'owiecie łańcuckim, województwie .Jwowsk.iem z,oosi
się, a teryt·orjum jej włącza się do gminy wiejskiej
GrodzDsko Góf'1'!.le w tymże powiecie i wojewó.dz,tW'~e.
. §3. R,ozporządz1enie niniejs.z e wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski .

ży

