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Przepisy
§ 37. 1.

Poz. _91, ~2, 93 L~!

202
ł

3) §§ 5 i 6 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1964 r. w sprawie zasad . eksploatacji statków powietrznych (Monitor Pol3ki Nr 5, poz. 25).

11.

przejściowe.i końcowe.

2. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu pozostają ' w mocy dotychczasowe
przepisy.

Tracą

moc:
l) rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Opieki Społecz
nej z dnia 27 maja 1938 r. o służbie zdrowia lotnictwa
cywilnego (Dz. U. Nr 44, poz. -365),
2) rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 września
1961 r. o personelu lotniczym (Dz. U. Nr 45, poz. _236),
1

§ 38.
1968 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 lipca

Minister Komunikacji: w z. D. Taranlowicz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 kwietnia 1968 r.
zmIeniające rozporządzenie

o aplikantach i asesorach

Na podstawie art. 136 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) i art. ~9 § 2 Prawa o są
dach uqezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 41, poz.
215 i z 1,962 r. Nr 11, poz. 54) zarządza się, co następuje:

sądowych.

_

(Dz. U. Nr 51. poz. 301) w § 3 ust. 2
Mit:listra Sprawiedliwości".

skreśla się

wyrazy "za

zgodą

§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi w

Sprawiedliwości:

S. Walczak

życie

z dniem

ogło

szenia.
-§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
7 listopada 1960 r. o apiikańtach i asesorach sądowych

Minister
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 maja 1968 r.
./

w sprawie

przejęcia

prowadzenia

ksiąg

wieczystych przez

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
16 listopada 1964 r. o przekazaniu . państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41,
poz. ,278) zarząd-za się, co następuje:

Państwowe

Biuro Notarialne w Zgierzu.

§ 2. W terminie wskazanym w § 1 traci moc ' § 1 pkt 2
rozporządząnia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia
1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych:
przejmujących
prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U.
z 1965 r. Nr 1, poz. 3), w części dotyczącej miasta Zgierza.

§ 1. Z dniem 1 lipca 1'968 r. Państwowe Biuro Notarialne w Zgierzu w województwie łódzkim przejmuje pr:o;'vadzenie ksiąg wieczystych dla miasta Zgierza.

§ 3.

Rozporządzenie wchpdzi w życie z dniem ogło-

szenia.
Minister Spra\viedliw~ści: S. Wa1cwk
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OSWlADCZENIE RZĄDOWE
Ż

dnia 22 kwietnia 1968 r.

w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej'
w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Podaje się .niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 13
ust 2 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za
granicą, sporządzonej W Nowym Jorku dnia 20 czerwca
1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), Rząd Filipin złożył
dnia 21 marca .1968' r. Sekretarzowi Generalnemu Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny
szej konwencji.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 konwencji weszła ona'
w stosunku do Filipin dnia 20 kwietnia 1968 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winie,w icz

-,

powyż

wżycie

