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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 9 marca 1950 r. 

o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Golubiu. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
1949 roku o zmianie prawa o ustroju Sądów Powszech
nych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 237) zarządzam, co na
stępuje: 

§ 1. Znosi się Sąd Grodzki w Golubiu. Należące 
do okręgu tego Sądu: 

a) gminy Golub i Pod zamek GoJubski z powiatu 
wąbrzeskiego włącza się do okręgu Sądu Grodz
kiego w Kowalewie, 

b) gr Tuady: Lipnica, Małe Pułkowo i , Duże Puł

kowo z gminy Wielkie Radowiska POwiatu wą-

brzeskiego włącza się do okręgu Sądu Grodz· 
kiego w Wąbrzeżnie, 

c) gromadę Kujawa z gminy Wrocki powiatu brod
nickiego włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego 
w Brodnicy. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ~ maja 1950 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqlkowski 
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Prenumerata kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ulgowej korzystają władze, urzędy, 
zakłady i instytucje pańs Lwowe, z wyjątkiem banków, monopoli i przedsiębiorstw państwowych. 

Prenumeratę należy wpłacać z góry na piętnaście dni przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego na konto AdmIni
stracji Dziennik, Ustaw R. P. w p. K. O. w Warszawie Nr 1-1999 . . 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmują pon'ldto Biura Sprzedaży Dziennika Ustaw R. F. w Warszawie, ul. Leszno 53/55 
i ul. Nowowiejska 6 oraz w Łodzi, Gmach Sądów, Plac Dąbrowskiego 5. 

POJedyncze numery są do nabycia w biurach sprzedaży i kasach wszystkich sqdów okręg0wych. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poswzególnych numc!rów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych nie
~włl1cznie po otrzymaniu następnego kolej nego numeru. Reklamacyj. spM:nlOnyrh lub wniesionych oiewłaściwie 

nie uwżględ'lia się. . 
Ad!'es RCciakcji i Administracji: Warszawa. ul. Les,mQ 53/55. 

Ttoczono z polecenia IVIinistra Si:Jl"awiedliwości w Druk'u 'ni Ministerstwa Sprawie dl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6 

4UlJOO H'l (;ena 64 Zł. 


