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szczyzna, Chodziejowszczyzna, wIe s Szarupy, fol
warki Chrzanowszczyzna, Bubl~jk i l, Bublejki II, wieś 
Misiuk()wszczy~na, folwarki Czelejowszczyzna I i II, 
okolica Andrusowszczyzna, wieś Rojsze, folwark 
i zaścianek Rojsze, folwarki Tysowszczyzna, Ładow
szczyzna, Siemienkowszczyzna, Ruchomowszczyz'na:, 
wsie Czuczwy, Woronki, folwark W oronkowszc :~yz
na, wieś Zgrzebniki oraz sąsiadujące z wsią Zgrzeb
niki lasy Państwowe Nadieśnictwa Różankowskie
go włącza się do gminy wiejskiej Ostryna w tymże 
powiecie i województwie; 

2) wsie Pnidce, Zawałki, Sawieze, okolice 
Chamowszczyzna, majątek Les iszcze, folwark Dziem
brów, miasteczko Dziembrów, wsie Spusza Stara, 
Spusza: Nowa oraz folwark Spusza włącza się do gmi
ny wiejskiej Kamionka w tymże powiecie i woje
wództwie; 

3) wsie Dolha, Nomejki, Jewłasze, Kużmy, Ma
tiniki, \Y/ oj,kały, Borysówka, folwarki Lack Nizki, 
Lack Wysoki, zaścianek Lack, folwarki Maculew
szczyzna, Makasiowszczyzna, Zaścianek Ogóls, fol
wark Siemieniszki oraz wieś Kuchary włącza się do 
gminy wiejskiej Szczuczyn w tymże powiecie i wo
jewództwie. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

360. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 6 czerwca 1929 r. 

o wyłączeniu przysiółków Bucze i Zagrody z gminy 
wiejskiej Mokrzyska, w powiecie brzeskim, woje
wództwie krakowskiem i utworzeniu z nich gminy 
wiejskiej pod nazwą Bucze, w tymże powiecie i wo-

jewództwie. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiant granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, 
:poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Mokrzyska w powiecie 
brzeskim, województwie krakowskiem wyłącza się 
przysiółki: Bucze i Zagrody i two·rzy się z nich sa
modzielną gminę wiejską pod nazwą Bucze w tymże 
powiecie i wojew.ództwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski 

361. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WE
WNETRZNYCH WYDANE W POROZUMIENIU 
Z MiNISTRAMI: PRZEMYSŁU I HANDLU, SKAR-

BU I ROLNICTWA 

z dnia 14 czerwca 1929 r. 

o zniesieniu ograniczeń przemiału pszenicy. 

Na podstawie ad. 1 p. a) i art. 7 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 
1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów po
wszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Znosi się zakaz przemiału pszenicy na: 
mąkę gatunków wyższych (jaśniejszą) aniżeli 65-pro
centowe.go przemiału jak również zakaz używania 
takich gatunków mąki pszennej w zakładach prze
mysłowych do przerobu i wszelkiego rodzaju wy
pieku. 

§ 2. Rozporządzenie ninie,jsze wchodzi w ży
CIe z dniem ogło'Szenia. 

Z dniem tym tracą moc obowiązującą posta'no'
wienia rozporządzenia Mini'stra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 1 grudnia 1928 r. wydanego w porozu
mieniu z MinIstrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu 
i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta (Dz. U. R. P. 
Nr. 98, poz. 882) sprzeczne z rozporządzeniem ni
niejszem. 

Minister SpTaw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matuszewski 

Minister Rolnictwa: K. Ni(lZabytowski 

362. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIE
DLIWOśCI 

z dnia 10 czerwca: 1929 r. 

o włączeniu gminy Tarnogóry do okręgu sądu 
grodzkiego w Krasnymstawie. 

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

§ 1. Utworzoną rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1928 r. 
(Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 11, poz . 89) w powiecie 
krasnystawskim gminę wiejską Tarnogórę włącza 
się do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie. 

§ 2. Rozporządzenie ni'niejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : SI. Car 
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