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§ 1. Utworzonąrozponądzeni'em Miinistr,a
Spraw Wewnętrznych z dn~a 17 maroa: 1930 r. (Dz..
U. R. P. Nr:. 23, poz. 216) gminę ~ejską Ohodów
w powiecie mi'e chowskim włącz,a się do okręgu sądu
pow~: a ;t Qlw.e go w Miechowie.

637.
ROZPORZĄDZENIE
SPRAWI.t:ULIWOŚCI

MINIST.KA

z dnia 14 H&topa.da. 1930 r.

o zmianie granic
wie w okręgu

okręgu sądu powiatowego w Jadosądu okręgowego w Warszawie.

Na, podstawie art. 270 prawa o ustr oju s'ądów
po'wsz,e chnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz:. 93)
zarządzam co nastęiPuje:

§ 2. R ozporządzenie niniejsz,e wchodz!i: w ży
de z dniem ogł o s zenia .
Minister

§ 1. Utworzoną rozpo'rZądzeniem Ministra:
Spraw W.erwnęŁrzlI1 ych, wydanem w poroz1umieniu
z Minilslrem Skarbu, z dnia 29 kwietn~a 1930 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 43, poz. 372) gmi~'ę wiejską Urle w powiecie radzymińskim włącza się ·do okręgu sądu pO'wi:a,IDwiego w J ado'wie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsz,e
de z dniem ogłoszenia.

wchodz~

w

SPRAWIEDLIWOśCI

o zmianie okręgów sądów powiatowych w Kiwercach i Łucku w okręgu sądu okręgowego w Łucku.
Na podstawie art. 270 prawa o us,t roju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr; 12, po'z. 93)
z:a't'ządz. am co następuje:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 li:s1opa,cla 1930 r.
sądu powiatowego w Mieokręgowego w Kielcach.

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

Drukarnia

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA

z dnia 14 lCs1topa,cla 1930 r.

638.

Warszawa.

St. Car

639.

ży

Minister Sprawiedliwoś~i: St. Car

o zmianie granic okręgu
chowie w okręgu sądu

Sprawiedliwości:

Państwowa.

§ 1. Utworzone rozporządz.eni'em Ministr,a
Spr.aw Wewnętr znych z dn. 5 marca 1930 r. (Dz. U.
R. P. Nr. ' 21, poz. 181) gminy wiejskie Kiwerce
i Kniahininek włącza si'ę: gminę Ki1werc,e - do okrę
gu sądu powiatowe.g o w Kiw e,r cach, a gminę Kniahininek - do o'kręlgu sądu powiatowego w Łucku.
§ 2. R ozporządzen ie niniejsze wchodzli. w
cie z dniem ogłoszenia.
Minis,t er Sprawiedliwości: St. Car

Tłoczono r;

polecenia Ministra

Spr~wiedUwoścl.
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy ilastyłucje
Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. naldy wnosić do
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
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