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224 Dziennik Ustaw. ,poz. 87, 88, 89 i 90. Nr. 11. 

a w m1eJsce ich wstawia się słowa: "a kończą je 
w r. 1929, względnie do koMa czerwca 1930 r." oraz 
słowa: "lecz tylko do :30 czerwca 1930 r.". 

Art. 3. Rady Wydzia 'owe uniwersytetów mogą we 
wszystkich powyższych V'vypadkach przyznać prawo skht
dania rygolOZów i egzaminów w drodze szczeg6lnie 
wyjątkowej najpóźniej do dnia 31 grudnia 1932 r. 

Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecertia Publićz
rtego. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie Z dniem 
l stycznia 1929 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Public~nego: 
Śwżtalski 

88. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

Ustawa 

2'; dnia 13 lutego 1929 r. 

W ~prawi~ ratyfikacji międzynarodowego traktatu 
przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu 27 sier

pnia 1928 roku. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji mi~dĘ)'nar()dowego 
traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu 27 
sierpnia 1928 roku. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie Z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bart~l 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

89. 

Rozporządzenie 
Młniśtra Spraw Wewl1ęttznych 

Z dnia 31 grudnia 1928 r. 

wydane w porozurrtiettiu z Ministr~m Skarbu o 
utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Tarno
góra" w powiecie krasnystawskim, województwie 

lubelskiem. 
,. 

Na zasadzie art. 1 i 4 ustawy Z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwlązy-

• 

wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zabo
rów rosyjskiego i austrjatkiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, 
jJbz. 770), oraz na zasadzie art. n ustawy ~ dnia 11 
sierpnia 1923 r. o tymczasowe m uregulow:miu finansów 
komUnalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza 
się cd następuje: 

§ l. Z gminy Izbica w powiecie krasnystawskim, 
województwie lubelskiem wyłącza się miejscowości: 
wieś Izbica, ósadę Iżbica, bśadę Tarn::lgóra oraz mają
t~k Tarnog,óra i z yvyrhieli~onych miejsc~,:v~~ci tw.0~~Y 
S1ę samodz;1e1ną gmmę Wiejską "Tarnogora w gram
clich tegoż powiatu i województwa. 

§ 2. Do riowótitworzófl,eJ gminy wiejSkiej ,; Tm--
nogóra" mają zastosowanie przepisy ustawy o tymcza
stjwetn uregulowaniu fina!1sów komunalnych Z dnia 11 
sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 741) dQt,& 
czące gmin miejskich. 

§ 3. Rozporządzenie mnteJsze wchodzi w życie 
Z dniem l kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: G. CZechowicz 

90. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewrlętrżnytih 

z dnia 16 lutego 1929 r. 

. ,1 

(.) żmiahie granic gmin wiej~ki o na bbszarze 
pbwiatti słonittiskiego w wdjew d~twie nowo

gr6dzki~tn. 

Na podstawie att. 1 i 4 ustaWy li: dnL1 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany grani . "raz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na ~bszarże b. zabo
rów r()syjskiego i ati5trjaekiego ' (Dz. U. R. P. Nr. 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje: L 
. § l. Z gminy Wiejskiej Czemery ' łącza się wsie: ' 
Pietral~w. i~.ze, Pietralewicie rZą. dowe~ . Ciwit\szco/zfiit, 
Chod,z1ewl~ze, ~yszczyye , oraz, fblwar~ Ryśzczyce 1 .wł~
cza S1? wsie: PlettaleWiĆZe, P1etraleWl Ze rządowe 1 Cl
wińszczyzn!; do gminy wiejskiej Sz~dł wicze, wie$ Cho
dziewicze do gminy wiejskiej kostrJw!cze, ŻaŚ Wl.~ 
i folwark Ryszczyce do gminy wiejskie' Zyrowice. 

§ 2. Z gminy wiejskiej Dere'Ovna ~łąc~ się miej
scowości: wieś T alkowszczyzna, osadę Łobozówka orU 
folwark Biedotka parafjalny i włącza ię ' je do gminy 
wiejsk:ej Szydłowic~e. 

§ 3. Z gminy wiej~kiej Dziewią kowie,.e Wy'łącu 
się wsie : Mikbłajewsztzy~a, Chrriielnif i Mała Chmiel· 
nica (Ńewka) oraz osadę Ols~anka i Mą za się je do gtni.; 
ny wiej sklej Niiewicze. ' . 

§ 4. Z gminy wiejskiej Kuryło ' cze, wyłącza si~ 
wsie: Milewicze i Dorohlany bi'az maj tek Nowe Mile
wicze i włącza si~ je do gmirly wiejsk ej Dereczyn. 




