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217. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA. SPRAW WE
WNĘTRZNYCH 

z dnia 17 marca 1930 r. 

o zmianie granic gmin wiejsldch Naliboki i Iwieniec 
W powiecie wołożyńskim, województwie nowogródz-

kiem. -

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrze§nia . 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. 
zaborów rosyjskiego i austrjackie~o (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Nalibokiw powiecie 
wołożvńskim, województwie nowogródzkiem, wyłą
cza się następującP. miejscowości - osady: Borow
ce, Duplany, Duplanka, Izledź, Jaśkowo, Kamionka, 
Koźliki, Makaszowe pole, Nowy - Dwór, wieś Pół
doroże, osady: Pasieka, Pieczyszcze, Rumaszczycha, 
Sietrys,zcze, SwidowSlzczyzna, Suchy Borek, Woł
kownia, Woiniłowszczyzna, Zwierzyniec i wieś Za
borze i włącza się je do gminy wiejskiej Iwieniec 
w tymŻle powieci~ i województW'ie. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

, 218. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIE
DLIwoścI 

z dnia 20 marca 1930 r. 

o zmianie okręgów sądów powiatowych w Kamieńcu 
Litewskim IWysokiem Litewskiem, w okręgu sądu 

okręgowego w Pińsku, 

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

§ 1. Gminę Rałajczyce wyłącza się z okręgu 
sądu powiatowego w Wys6kiem Litewsk'iem oj włącza 
się ją do okręgu sądu powiatowego ,w Kamieńcu Li
tewskim. 

§ 2, Rozporządzenie 'niniejsze wchodzi w ży
cie ~ dniem 1 maja 1930 r. 

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewic% 

219. 
'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIE

DLIwoścI 

z dn'ia ~4 marca 1930 r. 
o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia.J,8 ~,~~~:a 1~, ~;, pię~z~2i~c~~~~fj,~owych 
W Zi'rząazle C"elirraTnym MlDlsferstwa SprawleaIiW1:J:··"">" 
ści, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawie-

dliwości i więziennictwa, 
Na podstawie art. 18 i 25 fOizpo1"ządzenia Pre

zydenta RzeczYlpospolit'ej z dnia 13 grudnia 1927 r. 
o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, 
chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. Nr. liS, 
poz. 980) i §§ 8 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rze
c'zypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o p~eczęciach 
urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 593) ,zarzą
dzam co następuj'e: 

§ 1. W ro'zporządzeniu Ministra Sprawied1i
wości z dnia 28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzę
dowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Spra
wiedliwości, iako też w sądach i urzędach wymiaru 
sprawiedl:iwośd i więziennictwa (Dz. U. R. P. Nr. 48, 
poz. 396) wprowadza się następujące !Zmiany: 

a) w § 4-tym jako punkt ostatni dodaje się: 
o) Instytut Ekspertyz Sądowych - z napi

sem "Instytut Ekspertyz Sądowych"; 
b) w § S-tym ustęp 1, punkt 3) otrzymuje nastę

pujące brzmienie: 
II,wł'adz,e, wymienione w § 2 d), e), f) i w § 4 
lit. h) do IH. o) - o średnicy 36 nim. 

§ 2. Rozporządzenie niruejszewchodzi w ży
cie z dni'em ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliw'ości: Dutkiewicz 

220. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 24 lutego 1930 r. 
w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Polski układu 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czesko
słowacką o żegludze powietrznej, podpisanego w Pra .. 

me dnia 15 kwietnia 1926 roku, 
Niniejszem podaje się do wiadomości, że Rząd 

P.oIsk~ zgodnie 'z postanowieniem punktu 3 artyku
łu IX-ego, ukła,du między Rzecząpospollitą Polską 
a Republ-iką ClZesk,osłowacką o żeg;ludze powietrz
nej, Ipodpisanego w Pradze dnia 15 kwietnia 1926 r. 
I(Dz,. U, R. P. ,z 1927 roku Nr. 86, poz. 768) notą z dnia 
28 grudnia 1929 r. w'Y!Powiedział nini.ejszy układ Rzą
dowi Czeskosłowackiemu przed 1 stycznia 1930 r. 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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