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·TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Poz. 256. Ogłoszenie Państwowei Komisji 
Wyborcze; z dnia 21 lipca 1930 r. Nr. 2571 /30. 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 
Poz. 257. Zarządzenie Ministra Pracy i 

Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1930 r., wydane 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie 
przedłużenia w niektórych miejscowościach okre
su uprawnienia bezrobctnych do pobierania zasił
ków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. 
o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. 

Poz. 258. 'Zarządzenie Ministra Rolnictwa 
z dnia 16 lipca 1939 r. w sprawie zasad prowadze
nia ksiąg stadnych koni pół-krwi angielskiej. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

• 
Zarządzenia Władz Nacze:lnyc~ 

o 

256. 

OGLOSZENIE 

Państwowej Komisji Wyborczei z d·nia 21 lipca 

1930 r. 

Nr. 2571 /30. 

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie 
ogłasza w myśl art. 96 ordynacji wyborczej do 
Sejmu, że pc ustaleniu wyników ponownych wy
borów do Sejmu w okręgach Nr. 22 - Sando
mierz, Nr. 33 - Gniezno, Nr. 57 - Łuck, Nr. 62-
Lida, Nr. 56 - Kowel i Nr, 64 - Święciany z 
okręgowych list wyborczych, obsadzono wszystkie 
372 mandaty poselskie. Do rozdziału z list pań
stwowych przypada zatem tylko 72 mandaty do 
Sejmu. 

Z list okręgowych, przyłączonych do odpo
wiednich list państwowych, przeprowadziły w 
całem Państwie posłów conajmniej w 6 okręgach 
wyborczych tylko następujące listy: 

Nr. 1 - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą
dem - 88 mandatów. 

Nr. 2 - Polska Part ja Socja listyczna P. P. 
S. -- 51 mandatów. 

Nr. 3 - Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwo
lenie - 33 mandaty. 

Nr. 7 - Narodowa P a rt ja Robotnicza-
9 mandatów. 

Nr. 10 - Stronnictwo Chłopskie - 29 man
datów. 

Nr. 18 - Blok Mniejszości Narodowych w 
Polsce - 47 mandatów. 

Nr. 22 - Blok Wyborczy Ukraińskich, Socja
listycznych Włościańsko - Robotniczych Partyj -
9 mandatów. 

Nr. 24 - Lista Katolicko - Narodowa - 34 
mandaty. 

Nr. 25 - Polski Blok Katolicki Polskiego 
Stronnictwa Ludowego .. Piast" i Chrześcijańskiej 
Demokracji - 27 mandatów. 

Wobec tego lista Nr. 1 otrzymuje 20 mandatów. 
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Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że : 

1) Lista państwowa Nr. l, Bezpartyjny Blok 
W'spółpracy z Rządem, traci trzy manda ty. 

2) Lista paIistwowa Nr. 2, Polska Part ja So· 
cj a listyczna P . P. S., t raci jeden mandat. 

3) Lista państwowa Nr. 3, P. S. L. Wyzwole
nie, pozostaje bez zmian. 

4) Lista pal is lwowa Nr. 7, Narodowa Part ja 
RO~l:)t;·lic.z a, pozosta je bez zmiany. 

S) Lista państwowa Nr. 10, Stronnictwo 
Chłopskie , zyskuj e dwa manda ty. 

6) Lista państwowa Nr. 18, Blok Mniej szosci 
Narodowych w Polsce, zyskuje jeden mandat. 

7) Lista paIls twowa .Nr. 22, Blok wyborczy 
UkraiIiskich Socjalistycznych Włościańsko - Ro
botniczych P a rtyj. zyskuje jeden mandat. 

8) Lista palls twowa Nr. 24, Lis Ła Katolicko
Narodowa, pozosŁaje bez zmian. 

9) Lista pańs twowa Nr. 25, Pol ski Blok Ka
tolicki Polskiego Sit ronnictwa Ludowego "Pias t" 
i Chrześci j ański e j Demokrac ji, pozostaje bez 
zm ian . 

Z listy państwowej Nr. 1. Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem, unieważnia się mandaty: 
1) p. Kirszbrauna Eljasza, lat 45, kupca, Warsza
wa, ul. Grzybowska 2, 2) p . Birkenmayera Alfre- . 
da, lat 37, dziennika rza, \Varszawa, PI. Trzech 
Krzyży 14, 3) p. Kozłowskiego Leona, lat 35, 
profesora Uniwersytetu, Lwów, Frydrykiewicza 52. 

Z listy państwowej Nr. 2, Polska Part ja So
cjalistyczna P. P. S., traci mand~.t p. Szczypiorski 
Adam, lat 32, ławnik Magistratu m. st. Warsza
wy, Al. Jerozolimskie 79 - co zostało ogłoszone 
przez Patlstwową Komisję Wyborczą na posiedze
niu w dniu 28 lutego 1930 r., po przeprowadzeniu 
ponownych wyborów w okrę~u sandomierskim. 

Z listy państwowej Nr. 10, Stronnictwo Chłop
skie, wybrany został posłem p. Rożański Tadeusz. 
lat 39, Dyrektor Biura Urządzeń Rolnych w War
szawie, ul. Dolna 33 - co zostało ogłoszone przez 
PaIistwową Komisję Wyborczą na posiedzeniu w 
dniu 28 lutego 1930 r., po przeprowadzeniu po
nownych wyborów w okręgu sandomierskim, oraz 
p. Marcin Margu!, lat 46, Prezes Związku Straży 
Leśnej, Warszawa, Tamka 37. 

Z listy państwowej Nr_ 18, Blok Mniejszości 
Narodowych w Polsce, wybrany został posłem p. 
Dr. Abram InsIer, lat 34, adwokat, Lwów, Sykstu
ska Nr. 8. 

Z listy państwowe j Nr. 22, Blok Wyborczy 
Ukraińskich Socjalistycznych Włościańsko - Ro
botniczych Partyj, wybrany został posłem p. Wo
łodymir Temnyckyj. lat 48, kandydat adwokatury, 
Lwów, Brajerowska 8. 

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że 
p. W c jciech Trąmpczyński, poseł z lis ty okręgowej 
Nr. 24, Lista Ka tolicko - Narodowa, w okręgu 
Nr. 32 Bydgoszcz, został przy ponownych wybo
rach wybrany posł~m z tejże listy w okręgu Nr. 33 
G niezno. 

Wobec zrzeczenia się mandatu z okręgu 
Nr. 33 Gniezno, Państwowa Komisja Wyborcza 
powołnje jako posła z lis ty Nr. 24 kole jnego za
stępcę p . Macieja Zgolińskiego, lat 81, rolnika, 
Borzykowo, pow. Września. 

Państwowa Komis ja Wyborcza stwierdza, że 
p. Stanisław Pławski, poseł z listy państwowej 
Nr. 2, Polska Part ja Socjalistyczna P . P. S., wy
brany został przy ponownych wyborach z listy 
okręgowej Nr. 2, Polska Part ja Socjalistyczna P. 
P . S. w okręgu wyborczym Nr. 64 Święciany. 

Wobec zrzeczenia się mandatu przez p. Pław
skiego w okręgu Nr. 64 Święciany, Państwowa Ko
misja Wyborcza stwierdza, że jako kolejny na· 
stępca posła z tej lisŁy wstępuje p. Stążowski 
Franciszek, lat 48, kolejarz, Wilno, ul. Kijowska 
Nr. 19. 

Przewodniczący: 

Członkowie: 
(-) Giżyckl. 

(-) Pużak, 
(-) Hart~las. 
(-) Kuczyński, 
(-) Bagiński, 
(-) Wrona. 
(-) Urbanowicz, 
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ZARZ, ĄDZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 11 lipca 1930 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, 

w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowoś

ciach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobie

rania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 

1924 1'. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(Dz . U. R. P. Nr. 67, poz. 650) w brzmieniu ust a 
wy z dnia 28 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 15, 
poz. 97), na wniosek zarządu głównego funduszu 
bezrobocia zarządzam, co następuje : 

§ 1. 

Dla tych bezrobotnych robotników, którzy do 
dnia 31 sierpnia 1930 r. włącznie wyczerpali lub 
wyczerpią zasiłki z funduszu bezrobocia w ciągu 
całego okresu, ustalonego w ust. 1 art. 13 ustawy 
z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypa
dek bezrobocia, przedłuża się wymieniony okres 
do 17 ·tu tygodni na terenach niżej wymienionych: 

1) w st. m. Warszawiej 

2) w województwie warszawskiem - na ca
łym terenie j 

3) w województwie łódzkiem - w m. Łodzi, 
w pow. łódzkim, w m. Ozorkowie, w m. Zduńskiej 
Woli, w gm. Zduńska Wola pow. s,ieradzkiego, 
w m. Piotrkowie, w m. Kaliszu, w gminach pow. 
kaliskiego: Kalisz, Opatówek, Tyniec i Żydów, 
w m. Pabjanicach, w m. Tomaszowie Mazowiec
kim, w m. Turku, w pow. radomskowskim, w pow, 
piotrkowskim, w pow. laskim, w pow. brzeziń 
skim, w pow. konińskim, w pow. kolskim i w pow t 
wieluńskimj 

4) w województwie kieleckiem - w m. Kiel·· 
cach, w gminach pow. kieleckiego: Niewachlów, 
Dąbrowa, Mniów i Suchedniów, w m. Częstocho
wie, w pow. częstochowskim, \II m. Sosnowcu, 
w m. Zawierciu, w m. Będzinie, w m. Dąbrowie 
Górniczej, w pow. będzińskim, w pow_ olkuskim. 
w pow. zawierciańskim, w m. Radomiu, w m 
Ostrowcu, w pow. radomskim, w pow. opoczyń
skim, w pow. koneckim, w pow. iłżeckim i w pow. 
opatowskimj 

5) w województwie lubelskiem -- w m. Lu. 
blinie, w pow. lubelskim; w m. Chełmie, w pow. 
chełmskim, w pow. włodawsk im , w pow. siedlec
kim i w pow. węgrowskimj 

6) w województwie białostockiem - w m. 
Białymstoku, w gm. Gródek pow. białostockiego, 
w m. Supraślu, w m. Wasilkowie, w m. Grajewie, 
w m. Grodnie, w m. Łomży, w gminach pow. łom
zyńskiego : Drozdowo i Kupiski, w m. Ostrowi 
Mazowieckiej i w gm. Masiewo pow. bielskiego; 

7) w województwie wileńskiem - w m. Wil
nie, w pow. wileńsko-trockim, w pow. święciań
skim i w pow. mołodeczańskimj 

8) w województwie nowogródzkiem - w pow. 
lidzkim, w pow. słonimskim i w pow. baranowic
kimj 

9) w województwie pomorskiem - na cały~ 
terenie; 

10) w województwie poznańskiem - w m. 
Poznaniu, w pow. poznańskim, w m. Gnieźnie, w 
pow. gnieźnieńskim, w pow. śmigieIskim, w pow. 
gostyńskim, w pow. kościańs.kim, w pow. między
chodzkim, w pow. wągrowieckim, w pow. lesz
czyńskim, w pow. środzkim, w pow. śremskim, w 
pow. nowoŁomyskim, w pow. koźmińskim, w pow. 
jarocińskim, w pow. wtzesińskim, w pow. żniń
skim, w pow. krotoszyńskim, w pow. grodzis·kim, 
w pow. kępińskim, w pow. wolsztyńskim, w pow. 
czarnkowskim, w pow. odolanowskim, w pow. 
szamotuIskim, w pow. ostrzeszowskim, w pow. 
rawickim, w pow. ples:zewskim, w pow. ostrow
skim, w pow. chodzieskim i w pow. obornickilUi 



. 11) w województwie śląskiem - na całym te-
renIe; . 

12) w województwie krakowskiem - na C~i
łym terenie, ~ wyjątkiem pow. myślenickiego, 
P?w. ?ąb.rowsklego, pow. mieleckiego i pow. 
pIlznenskIego i 

13) w województwie lwowskiem - na całym 
terenie, z wyjątkiem pow. brzozowskiego, pow. 
sanockiego, pow.liskiego, pow. samborskiego i 
'pow. starosamborskiegoj 

14) w województwie stalIlisławowskiem w 
pow. kołomyjskim. 

§ 2. 

Zarządzenie niniejsze otrzymuje moc obowią
zującą z dniem ogłoszenia. 

Za Ministra Pracy i Opieki Społecznej! 

(-) Dr. S. Hubicki. 
Podsekretarz Stanu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 

(-) Ignacy Matuszewski. 

o 

258. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 16 lipca 1930 r. 

lW sprawie zasad prowadzenia ksiąg stadnych koni 

pół-krwiangiclskiej. 

Na podstawie art. 27 dekretu z dnia 3 stycz
Ilia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz na
czelnych (Dz. P. K. P. Nr. 1, poz. 1) zarżądza się 
co następuje: 

§ 1. 

UsŁala się w załączniku do zarządzenia niniej- . 
szego zasady prowadzenia ksiąg stadnych koni 
pół-krwi angiels kiej. 

§ 2. 

W nazwach ksiąg stadnych koni pół-krwi an
gielskiej, prowadzonych według zasad ustalonych 
w zarz ądzeniu niniejszem, a także w dokumentach 
w ydawanych na podstawie tych ksiąg, może być 
'tylko wówczas zaznaczane, iż księgi te prowa
dzone są zgodnie z zasadami ustalonemi przez Mi
nistra Rolnictwa, gdy prowadzenie tych ksiąg 
przyjęte zostanie pod nadzór przez Ministerstwo 
Rolnictwa. 

Minister Rolnictwa: 

(-) L.J. Połczyński. 

Załącznik do zarządzenia Mini
stra Rolnictwa z dnia 16 lipca 1930 r. 

(poz. 258). 

2asady prowadzenia ksiąg stadnych koni pół-krwi 
angielskiej. 

§1. 
. Księgi stadne koni pół-krwi angielskiej pro

wadzone będą dla okręgów (województw, powia
tów, gmin), oznaczonych przez Ministra Rolnic
twa, który określać również będzie nazwę dla każ
dej księgi. 

W księgach tych zapisywane będą konie ma
jące stałe miejsce pobytu w 'Okręgu, dla którego 
prowadzona jest dana księga stadna. 

§ 2. 

Do ksiąg s'tadnych koni pół-krwi angielskiej 
mogą być zapisywane konie o stwierdzonem uszla
chetnieniu krwią angielską, mianowicie: 

1) Klacze i ogiery, których conajmniej dzia
dek lub babka zarówno w linji ojcowskiej, jak 
i macierzyńskiej 

a) figurują w jakiejkolwiek księdze stadnej 
koni z wyjątkiem księgi stadnej ras, wymienionych 
w § 3, chociażby była w n iej wymieniona jedynie 
n azwa konia bez wskazania jego pochodzenia, 
albo 

b) mogą być wylegitymowani dowodami po
chodzenia, wymienionemi w § 11. 

2) Przychówek, którego ojciec i matka zapi
sani są do te j samej lub innej księgi stadnej koni 
pół-krwi angielskiej , prowadzonej zgodnie z zasa
dami, ustalonemi w załączniku niniejszym. 

3) Przychówek, którego jedno z rodziców jest 
zapisane do ksi ęgi stadnej koni pół-krwi angiel
skiej , drugie zaś z rodziców, bądź pochodzi z pań
stwowego zakładu chowu koni, bądź też odpowia
da warunkom określonym w pkt. 1 par __ ,grafu ni
niejszego. 
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4) Klacze i ogiery, pochodzące z państwo
wych zakładów chowu koni lub mające rodziców, 
pochodzących z państwowych zakładów chowu 
koni. 

.5) ~onie przywiezione z zagranicy, które od
powladaJ~ analogicznym warunkom, jak określone 
w pp. 1 l 4 paragrafu niniejszego. 

§ 3. 

. Do ksiąg stadnych koni pół-krwi angielskiej 
me -?I0gą być zapisywane konie, posiadające do 
druglego pokole11la wstecz włącznie domieszkę 
krwi następujących ras: 

ardenów, belgów, bulonów, bretonów, bra
banconów, clydesdalów, duńskich (ciężkich), fry
zów, gudbransdalów, nivernaisów, norfolk-breto
nów, normandów (nie anglonormandów), olden
bu:gó.w, pinzgaueró~ (noryckich), perszeronów, 
rensklch (belgów), shlrów, suffolków. 

§ 4. 

.. Konie pełnej oraz wysokiej pół-krwi angiel
skIeJ, a takźe czystej krwi anglo-arabskiej, nie 
mogą być zapisywane do ksiąg stadnych koni pół
krwi angie~skiej, chociażby nawet nje były zapi
sane do kSIąg, prowadzonych dla ras, do których 
należą. 

Konie zapisane do księgi stadnej koni pół
krwi angielskiej, które uzyskały warunki do za
pis~nia ich do "Polskiej Księgi Stadnej Koni Wy
sokIej Pół-krwi Angielskiej''.. zostają wyłączone 
z ?~nośnej księgi stadnej koni pół-krwi angiel
skIeJ. 

. § 5. 

~o ksiąg stadnych koni pół-krwi angielskiej 
przyjmowane będą bez różnicy wieku konie 
W\Szys.t~ich właścicieli, bez względu na to, czy 
wła~clClele należą do jakichkolwiek organizacyj 
rol11lczych lub hodowlanych, czy też nie. 

§ 6. 

Księgi stadne koni pół-krwi angielskiej będą 
zawierały dwa działy, mianowicie: dział I i dział II. 

al do działu I danej księgi stadnej koni pół
krwi angielskiej mogą być zapisywane klacze 
i ogiery: 

1) które urodziły się w okręgu, dla którego 
prowadzona jest dana księga stadna, albo 

2) które urą.dziły się w innym 'okręgu , niż ten, . 
dla którego prowadzona jest dana księga stadna, 
jednakże pochodzą z matki zapisane j do danej 
księgi. 

b) do działu II danej księgi stadnej koni pół
krwi angielskiej mogą być zapisane ogiery i kla
cze: 

l) które urodziły się w innym okręgu niż ten, 
dla ktocego prowadzona jest dana księga stadna, 
a nie czynią zadość określonym powyżej w pkt. 2 
lit. a warunkom do zapisania ich do działu I, albo 

2) które zostały przywiezione z zagranicy. 

§ 7. 
Jako przychówek odnośnej księgi stadnej ko

ni pół-krwi angielskiej uważane będą: 

1 ) konie odpowiadające warunkom do zapiisa
nia ich do działu I księgi stadnej (§ 6 lit. a), o ile 
zgłoszone zostały do danej księgi najpóźniej przed 
31 grudnia roku następnego po urodzeniu konia 
i przyjęte zostały przez komisję do spraw księ gi 
stadnej do działu I tej księgij ... 

2) konie odpowiadające warunkom do zapisa
nia ich do działu II księgi stadnej (§ 6 lit. b), o ile 
zgłoszone zostały do danej księgi stadnej przed 
1 listopada roku urodzenia i przyjęte zostały przez 
komisję do spraw księgi stadnej do działu II tej 
księgi. 

§ 8. 

Konie raz zapisane do jednej z ksiąg stadnych 
koni pół-krwi angielskiej na stanowisku samo
dzielnem (nie pod matką), nie mogą w razie zmia
ny miejsca swe~o pobylu, chaciażby na stałe, być 
powtórnie wpisane do księgi stadnej innego 
okręgu. 

Jeżeli jednak koń był wpisany tylko pod mat
ką, stanowiska zaś samodzielnego w żadnej księ
dze s tadnej koni pół-krwi angielskiej nie miał, 
wówczas w razie zmiany miejsca swego pobytu, 
może być w nowym okręgu wp1sany do odnośnej 
księgi stadnej do działu II na stanowisku samo
dzielnem. 

§ 9. 

Celem wpisania do księgi stadne j koni pół
krwi angielskiej koń win ien być zgłoszony do in
stytucj i, prowadzącej księgę stadną. 

W zgłoszeniu należy wyszczególnić : nazwę 
konia , płeć, maść i odmiany, datę i miejsce uro
dzenia, nazwy i pochodzenie wszystkich wi ado
mych przodków , nazwisko hodowcy, nazwę i sie
dzib ę stada, w którem koń się urodził, imię i na
zwisko właściciela, stado, w którem koń się znaj
duje oraz dokładny adres zgłaszającego. 

Nr. 170 . 

§ 10. 
, ~lacze i ogiery, zapisane w księdze stadnej 
Jedyme pod matką z chwilą wC'ielenia ich do sta.
da_ (użycia do rozpłodu) winny być ponownie 
zgioszone do instytucji, prowadzącej daną księgę 
stadną, celem zapisania ich w tej księdze na sta~ 
nowisku samodzielnem. 

§ 11. 

Za miarodajne dowody pochodzenia uwa
ża się: 

~) świadectwa, wydawane przez Ministerstwo 
Rol~lctwa oraz instytucje prowadzące księgi stad
ne, )akoteż wszelkie inne zaświadczenia, które 
k.omisja. do spraw ~ si ęgi stadnej koni pół-krwi an
~lel~kleJ u~~a za .wlarogodne dowody pochodzenia 
l tozsamoscl koma, 

2) świadectwa i dowody zagraniczne, wydane 
przez zagraniczne instytucje państwowe, sprawu
j ące w dzi edzinie chowu koni funkcje analogiczne 
jak Ministerstwo Rolnictwa w Polsce, albo świa
dectwa i dowody, wydawane przez instytucje, 
prowadzące i wydające zagraniczne księgi stadne, 
stwierdzające p ochodzenie i tożsamość danego 
konia; jeżeli chodzi o przywożoną z zagranicy 
klacz źrebną, w ówczas takie same dowody winny 
stwierdzać odchowanie klaczy i pochodzenie 
ogiera, z którym klacz jest zaźrebiona. . 

§ 12. 

Księgi stadne koni pół-krwi angielskiej winny 
być prowadzone z zachowaniem następujących 
przepisów: 

l) koń bez nazwy do księgi nie może być' 
wpisany; 

2) jeżeli do księgi wpisuje się konia, który 
ma nazwę nadaną już innemu koniowi, zapisane
mu do tej samej księgi, otrzymuje on wówczas 
obok swej nazwy przymiotnik od nazwy stada, 
ojca lub wreszcie numer porządkowy w kolejności 
otrzymywanych zgłoszeń ; ta sama nazwa powta
rzająca się nie wcześniej niż po upływie 15 lat 
nie podlega numeracji; 

3) wiek konia liczy sję zawsze od 1 stycznia 
tego roku, w którym się urodziłj • 

4) zgłoszenia co do zmian w um aszczeniu lub 
odmianach konia przyjmowane będą jedynie przed 
31 grudnia roku następnego, po urodzeniu konia. 

§ 13. 

OddZ'ielne tomy ksiąg stadnych koni pół-krwi 
angielskiej winny być wydawane perjodycznie w 
okresach czasu od 3 do 6 lat. W przerwach na 
początku każdego roku winny być wydawane 
osobne dodatki do ksią~ . . 

§ 14. 
Układ redakcyjny ksiąg stadnych koni pół

krwi angielskiej oraz zgłoszeń do tych ksiąg wi
nien odpowiadać wzorom, które zostaną ustalone 
osobno przez Ministers two Rolnictwa. 

§ 15. 

W celu sprawdzenia dokumentów i danych, 
na podstawie których koń ma być wpisany do 
księ~i stadnej koni pół-krwi angielskiej, oraz de
cydowania o wpisaniu konia do księgi ~tadTlej, 
powołane zostaną stałe, dla każdej księgi stadnej, 
komis.je pod nazwą "Komisja do Spraw .... (nazwa 
księgi) Księgi Stadnej Koni Pół-krwi Angielskiei", 
które działać będą w składzie oraz według regu
laminu, ustalonego osobno przez Ministerstwo 
Rolnictwa. 

DZIAŁ NIE URZĘDOWY. 

Z ~inisterst~a 
Spraw Wojskowych 

W dnu wczorajszym przybył do Belwed e'ł"u, 
celem złożenia wizyty P . Marszałkowi Piłsudskie
mu, bawiący w W arszawie minis ter Komunika.cji 
Belgji p. Lippens w towarzystwie posła belgijskie
go p. de l'Escaille i posła polskiego w Brulrseli, 
p. Jackowskiego. P. minister Lippens wpisał si~ 
do ksi ę gi przyję ć. 

---;0:---

Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

W planie inspekcyj san it arno -porządkowych 
Pana Ministra Spraw Wewnętrznych gen . Sławoj
Składkowskiego leży przedewszystkiem inspekcja 
letnisk podmiejskich. Jedną z takich inspekcyj 
przeprowadził Pan Minister w towarzyst wie sze
fa sekretarjatu, pana Ostrowskiego. W dn. 24 b. m. 


