
434 Dziennik Ustaw. Poz. 242, 243 i 244. Nr. 23. 

(Dz. U. R , P . Nr; 37, po z. 350) zarządza się co na
stępuje : 

§ 1. Ustanawia s ię w obrębie sądu grodzkie
go w Radomiu "Sąd Pracy w Radomiu". 

. Sąd pracy w Radomiu rozpocznie swe czynno
ści z dniem 1 czerwca 1929 r. 

§ 2. Okrąg sądu pracy w Radomiu obejmuje 
okrąg są du grodzkiego w Radomiu. 

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Radomiu 
określa s ię na 26 z każdej grupy pracodawców i pra
cowników, razem na 52, liczbę z aś zastępców na 52 
z każdej z tych grup, razem na 104. 

§ 4. Liczbę ła wuików sądu okręgowego w Ra
domiu, powoływanych z okręgu sądu pracy w Rado
miu, określa się na· 16 z każdej grupy pracodawców 
i prac owników, razem na 32, liczbę zaś zastępców 
na 32 z każdej z tych grup, razem na 64. 

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

Ministe r Spr::twiedliwo ś ci: St. Car 

Minister 'P racy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

243. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 marca 1929 r. 

o zmianie granic gmin BaIla Wielka i Wołłowiczowce 
w powiecie augustowskim, województwie biało

stockiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmian y granic oraz ł"ozwiązy
wania i t worzenia 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 Balia Wielka w powie
cie augusto ws kim, województwie białostockiem wy
łącza s:ę wsie Nowosady i Kowniany i włącza się je 
do gminy Wołłowiczowce w tymże powiecie i woje-
wództwie. . 

§ 2. Rozporządzenie ninie jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Skladkowski 

244. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 27 marca 1929 r. 

o utworzeniu gminy wiejskie j Hajnówka w powiecie 
bielskim, województwie białostockiem . 

Na mocy ar t. 1 i 4 usta"vy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmian y granic oraz rozwiązy
wania i tworze nia gmin wiejsk:c h na obszarze b. za 
borów rosyjskiego i austr jack:ego (Dz. U. R P . NT. 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje : 

§ 1. Wyłącza s ię: 
a) z gminy wiejskiej Bia ło wieża w powiecie 

bielsk im, województwie b ia ło stoc kiem miej
scowośc i : Długi Bród, osada Hajnówka, Ja
kubowo, Krugłe, Łozice, Nikiforowszczyzna, 
Orzeszkowo, Piaski, Postołowo, Starzyzna, 
Sawiny-Gród, Skryple wo , Wiluk i, Wygon, 
Wierzchowsk ie i Zabagonie; 

h) z gminy wie jskiej Łosinka w powiecie biel
skim, województwie biało stock i em miejsco
wości: BieJszczyzna, Czyżyk i, Dolna, Dubi
ny, Kraskowszczyzna, Lip iny, Nowoberezo
wo, Placówka, Putiska, Wygody i zakłady 
chemiczne "Grodzisk"; 

c) z gminy wiejskiej Masiewo w p owiecie biel
skim, województwie białostockiem miejsco- ' 
waści: Dubińska Ferma, Golakowa Szyja, 
Nowosady, Olchowa Kładka, SmoJany Sa
dek, Sorocza Nóżka, Przechody i Zwo
dzieckie ; 

d) z gminy wiejskiej Orla w powiecie bielsk,im, 
województwie białostockiem miejscowości : 
Borek, Chytra, Górna, Judzianka, Progale 
i Porjewo -
i ze ws zystkich wymienionyc h mieJ sc o
wości tworzy s ię gminę wiejską Hajnówka 
w powiecie bielsk im, województwie biało
stockiem. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cIe z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladko'wski 
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