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Nr. 56. Dziennik Ustaw. Poz. 454, 455, 456 i 457. 

§ 1. Znosi się sąd grodzki w Janowie k iPińska. 

§ 2. Właściwość sądu grodzkiego w Drohiczy
nie rozciąga się na wszystkie miasta i gminy powiatu 
. drohickiego. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi r- ży
cie z dniem.! lipca 1931 r. 

Minister Sprawiedliwości: CzesłaW! Michałowski 

455. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA '. SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 8 czerwca 1931 ' r., 

o' rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lu
, bomeIskim ,w okręgu sądu okręgowego w 'Łucku. 

Na podstawie art. 270 prąwa oustroju sądów 
powszechnych (Dz. U, R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zar~ądzam co następuje: 

§ 1.. Znosi się sąd grodzid W Szacku. 

§ 2. Włącza się do okręg~ sądu ' gr~dzki~go 
w Luhomlu gminy: Pubno, S~ack i Zgorany. 

§ 3. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi: w ,ż'y
cie z dniem 1 października 1931 r. 

Minister SprawiedliwośCi: Czesiaw Mich~ło~ski ' 

,i - ~: 

456. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 17 czerwca 1931 r. 

,,§ 12, Naczelnik sądu może upoważnić organ 
wykonawczy do ściągnięcia przypadającej mu należ
ności (§ 2, 5, 8) od popierającego wierzyciela lub zo
bowiązanego także poza przypadkami objętemi § 96 
ustęp 3 instrukcji sądowej. Upoważnienie powinno 
być udzielone na piśmie w formie notatki na aktach 
zapomocą druku lub stempla i okazane stronie. 

Należności w ten sposób ściągniętych nie ' zapi
suje się Vi księgach kasy sądowej. 

Jeżeli po takie m bezpośredniem ściągnięciu na
leżności ma być w tej samej sprawie cywilnej dorę
czona' uchwała przeciwnikowi strony płacącej, na
tenczas w uchwale tej należy zawsze zamieścić za
wiadomienie o wymiarze i uiszczeniu należności· ~ . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w· ży-
cie z dniem ogłoszenia. ' 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski ' 

457. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM 
ROLNYCH 

z· dnia 6 czerwca 1931 r. ' 

w sprawie zmiany rozporządzenia o zastosowaniu 
uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju 

. rolnego gospodarstw, prżeciętychgraniCą wschodnią 
'. ' . Państwa. 

Na podstawie cz. 2 art. 7 rozporządzenia Pre
zydetlta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przecię
tych granicą wschodnią Państwa (Dz. U~ R. P. Nr. 
36, poz. 337) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Reform Rol
nych z dnia 12 listopada 1929r. o zastosowaniu upro
szczonego postępowania przy naprawie ustroju rol
nego gospodarstw; przeciętych granicą wschodnią 
Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 592) wprowadza 
się zmiany następujące: . 

1) W § 2 w punkcie c skreśla się wyraz IIi sar
.. n~?skiego",a po wyrazie f,łuninieckiego" dodaje się 

w sprawie strawnego i drogowego dla organów Są-fil; 
dowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krako 2) W § 2 w punkcie d po wyrazie: "zdołbunow

skiego" dodaje się: "sarneńskiego" . wie i Lwow,ie oraz s~du : okręgowego W Cieszynie. 

. Na podstawie art. XXXIV ustawy z dnia 1 sierp- § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
nia 1895 r. wprowadzającej 'procedurę cywilną (Dz. . de z dniem ogłoszenia. 

,u.. p. austr. Nr. 11;2) zarządzam co następuje: , '.' 

§1. § ',12 ;~zp~rząJ~~~ia - z dnia " 30 marca Mini§:.ter Reform Rolnyc:h : L. Kozłowski 
.,1905 r, (Dz . .D. p. austr. Nr. 54) w sprawie strawnego 
cj , drogąwegb dla " organ O!, . sądowych, ótrz;ymu.je 
brzmienie następujące; ~ c ' ... , . , 


