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OŚWlflDCZENIE RZ1\DOWE
653-z dni a 7 grudnia 1929 r. W sprawie zł o ż e nia dokument ów o przys tąpieniu do Traktatu Przeciw.
woiennego. podpisan\lgo w Par y żu dOla 21.go sierp Ola 1928 r. •
• • ••
•••

Poz.:

t

276

OBWIESZCZENIE MlriISTRJ\
654-Spraw Zagraniczn ych z dnia 22 listopada 1<)29 r. w sprawie sprostowania oświadczenia rZ'ldowel1o
z dnia 1 sIerpOla 1929 r., dot y czą cego decyzji Rad y Ligi Narodów z dnia 9 grudOla 1924 r.

Poz.:

1276

I

635.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

Gminę wiej s ką Zylice w powiecie gnieź
wo ;ewódz twie poz na ń s kiem znosi się,
a ter yt or jum jej w ł ącz a się do gminy wiejskiej Sław
no w tymż e powi ecie i województwie.

§ t.

nieńs ki m,

z dnia 4 grudnia 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Gorzykówko w powiecie
gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Na podstawi~ art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy posp oli tej z dnia 19 stycznia 1928 r. o or ganizac ji i zakresie działan ia wł a dz admini str a cji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co na-

§ 2.
rucza

się

Wykon a nie niniejszego rozporządzenia peMinistrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem 1 kwietnia 1930 r.
Prezes Rady Ministrów:

życie

Świta/ski

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowski

stępuje:

§ 1. Gminę wiejską Gorzyk6wko w powiecie
gnieinieńskim, woje wód ztwie po znańs kiem znosi s ię
a terytorjum jej wł ą c za się do gminy wiejskiej Gorzykowo w tymże pow,iecie i województwie.

637.
ROZPORZĄDZENIE

WYKonanie niniejszeQo rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

§ 3. Rozporzl\dzenie niniejsze wchodzi w tycie
z dniem 1 kwietnia 1930 r.

RADY MINISTRóW

z dnia 4 grudnia 1929 r.
o zniesieniu gmin wiejskich G6ry i Pakosławiec
powiecie rawickim, wojewódz.twie poznańskiem.

W

Prnes Rady Ministrów:

Świta/ski

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

636.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

Na podstawie art. 104 roz'porządzenia Prezydenta Rze czy pospolitej z dnia 19 st ycznia 1928 r. o orgacizac ji i zakresie działania władz administracji ogólnei rDzo U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co oast<cpuje:

§ 1. Gminy wiej skie Góry i Pakosławiec w powiecie raw icki m, województwie poznańskiem znosi
się a teryt orjum ich wł ącza się do gminy wiejskie,j
Pakosław w t y mże powiecie i województwie.
§ 2.

z dnia 4 grudnia 1929 r.

rucza

się

Wykon ani e niniejsze.go rozporządzenia poMinistrowi Spraw Wewnętrzny c h.

o zn~esieniu gminy wiejskiej Żylice w powiecie gnieź
nieńskim, województwie poznańskiem.

§ 3. R ozp or ządz enie niniejsze wchodzi w
z dniem 1 kwietnia 1930 r.

Na podstawie art . 104 r oz'porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organiza c'j i zakres ie ozia ł an ia wł i1 dz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz.. 86) urządza się co na-

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski

stępuje:

życie

Minister Spraw Wewnętrznych: Stawoj Składkowski

\

