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2) Art. 13 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Wniesienie roszczenia o odszkodowanie za 

przesyłki pocztowe, za kwoty, przesłane przekaza
mi pocztowemi i telegraficznemi, oraz za wpłaty na 
rachunek Pocztowej Kasy Oszczędności następuje 
przez zgłoszenie . na poczcie reklamacji na druku, 
przeznaczonym do tego celu, lub w osobnem piśmie 
przy dołączeniu dowodu nadania. 

T ermin prekluzyjny do wniesienia roszczenia 
o odszkodowanie za przesyłki pocztowe ustala się 
na 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po nada
niu przesyłki. Takiż termin do wniesienia roszczenia 
o odszkodowanie za kwoty, przesłane przekazami 
pocztowemi i telegraficznemi, oraz za wpłaty lub 
wypłaty na rachunek Pocztowej Kasy Oszczędności 
ustala się na 18 miesięcy, licząc od dnia następnego 
po uskutecznieniu wpłaty, względnie od dnia na
stępnego po dacie wystawienia przekazu czekowego 
w Pocztowej Kasie Oszczędności. Po upływie tych 
terminów prawo do odszkodowania gaśnie. 

Terminy do wniesienia roszczenia o zwrot 
opłat telegraficznych i telefonicznych określa ordy
nacja t.elegraficzna i telefoniczna." 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Paczt i Telegrafów. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

P,l"ezes Rady Ministrów: A~ Prysł ar 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

789. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLI
WOśCI 

z dnia 10 listopada 1931 r. 

w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okrę
gowego w Mławie i w sprawie utworzenia w Mławie 
wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Płocku. 

Na podstawie ,art. 3 ustawy z dnia 14 paździer
nika 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego 
w Mławie oraz zmiany okręgów sądów okręgowych 
w Łomży, Płocku i Warszawie (Dz. U. R. P. Nr. 103, 
poz. 786), tudzież art. 3 prawa o ustroju sądów po
wszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Termin wprowadzenia zmian terytorjal
nych, ustalonych ustawą z dnia 14 października 
1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego 
w Mławie oraz zmiany okręgów sądów okręgowych 
w Łomży, Płocku i Warszawie (Dz. U. R. P. Nr. 103, 
poz. 786), określa się na dzień 1 stycznia 1932 r. 

§ 2. Tworzy się w Mławie z dniem 1 stycz
nia 1932 r. wydział zamiejscowy sądu okręgowego 
w Płocku dla okrę~ów sądów grodzkich w Chorze
lach, Ciechanowie, Kuczborku, Przasnyszu i Mławie 
z właściwością rzeczową, obejmującą wszystkie 

sprawy, do których rozpoznawania powołane są są
dy okręgowe, z wyjątkiem spraw hipotecznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszeni,a. 

Minis'her Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

790. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLI

WOśCI 

z dnia 10 listopada 1931 r. 

w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okrę
gowego w Białej Podlaskiej i w sprawie utworzenia 
w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu 

okręgowego w Siedlcach. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 paździer
nika 1931 r. w sprawie zniesienia- sądu okręgowego 
w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów 
okręgowych w Lublinie i w Siedlcach (Dz. U. R. P. 
Nr. 103, poz. 787), tudzież art. 3 prawa o ustroju są
dąw powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, 
poz. 93) zarządzam co następuje: 

§ 1. Termin wprowadzenia zmian terytorjal
nych, ustalonych ustawą z dnia 14 października 
1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Bia
łej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgo
wych w Lublinie i w Siedlcach (Dz. U. R. P. Nr. 103, 
poz. 787), określa się na dzień 1 stycznia 1932 r. 

§ 2. Tworzy się w Białej Podlaskiej z dniem 
1 stycznia 1932 r. wydział zamiejscowy sądu okręgo
wego w Siedlcach dla okręgów sądów grodzkich 
w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Łosicach, 
i Piszczacu z właściwością rzeczową, obejmującą 
wszystkie sprawy, do których rozpaznawania powo
łane są sądy okręgowe . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w . ży
cie z dniem ogłoszeni,a. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

791. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 10 listopada 1931 r. 

w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śled
czych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie. 

Na podstawie art. 5 §§ 1 i 2 prawa o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12/ 
poz. 93) zarządzam co następuje: 

§ 1. W miejsce dotychczasowej oznacza się 
liczbę sędziów okręgowych, jako sędziów śledczych, 
w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie, tudzież 
ustanawia się ich siedziby w sposób następujący: 


