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3. Przy rewizji jest konieczną obecność osoby, 
u której rewizja się odbywa, albo jeżeli ta jest nie
obecną osoby, której poruczono dozór nad dotyczą
cym lokalem lub budynkiem. Osobie tej należy na 
żądanie okazać pisemne upoważnienie do przedsię
wzięcia rewizji. 

4. Jeżeli dotyczący lokal lub budynek zastano 
lamkniętym należy posłać po właściciela lokalu lub 
osobę, której poruczono dozór nad tym lokalem. 
Do czasu przybycia tej osoby należy zabezpieczyć 
wszystkie wejścia przez postawienie straży lub w ra
de , dłuższej zwłoki - przez nałożenie pieczęci urzę
dowych. 

5. Po ukończeniu każdej rewizji nagłej spisuje 
się na miejscu krótki protokuł zawierający dzień, 
obec:le osoby, cel i rezultat rewizji. 

§ 3. 
Zarządzenie rewizji. 

1. Rewizje perjodyczne mogą przedsiębrać 
funkcjonarjusze kontroli skarbowej upoważnieni przez 
dotyczący urząd akcyz i monopoli państwowych lub 
przez inspektora kontroli skarbowej. 

2. Do zarządzenia rewizji nagłych uprawnieni 
są naczelnicy urzędów akcyz i monopoli państwowych 
względnie osoby przez nich upoważnione. 

3. Jeżeli posiadacz ogólnego upowaznJenia 
osc ~iście rewizji nagłej nie przeprowadza, to wydaje 
on pisemne polecenie szczegółowe, w które m nale
ży wymienić imię, nazwisko i tytuł służbowy funk
cjonarjusza do rewizji upoważnionego, osobę, u któ
rej ma się rewizja odbyi:, a nadto powód i cel rewizji. 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

509. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 21 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie przystąpienia kolonji angielskich: 
Barbada, Honduras angielski, Grenada, Ś-ta LUC
ja, wyspy Sejszelskie, Ś-tego Wincentego i Gwi
nea angielska do M.iędzynarodowej Konwencji 
Paryskiej z dnia 4 maja 1910 roku, w przed-

miocie zwalczania handlu żywym towarem. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że Rząd 
Angielski ratyfikował dnia 15 marca 1923 roku, przy
stąpienie swycJ:! kolonji: Barbada, Honduras angiel
ski, Grenada, S-ta Łucja, wyspy Sejszelskie, Ś-tego 
Wincentego i Gwinea angielska do Międzynarodo
wej Konwencji Paryskiej z dnia 4 maja 1910 roku, 
w przedmiocie zwalczania handlu żywym towarem. 
(Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 87, poz. 783). 

Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda 

• 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawledliwojct. 2156;fp 
Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczc;dnoścl Nil 30130. Cena 1500 mk. 

Rdministracja Dziennika Ustaw zawiadamia pp. prenumeratorów, że cena prenumeraty za III kw. 
wynosi Mk. 60.000. 

Jednoczdnie zaznacza się. że za numery większej objęto~ci (od 3 arkuszy wzwyż), zawierające kon
wencje, umowy międzynarodowe w obcych językach, taryfy kolejowe i t. d., pobierana będzie osobna dopłata. 

C e I e m u n i k n i ę c i a p r z e r w y w w y s Y ł c e D z i e n n I k a uprasza się o wpłacanie przed 1 lipca 
prenumeraty za kw. JIl ewentualnie zaległej za kw. II do P. K. O. na konto 30-130. 

PP. Księgarzy prosimy o wcześniejsze nadsyłanie zamówień na III kwartał. 
Reklamacje tyczące się nieotrzymania poszczególnych numerów Dzieqnik2l, winny być kierowane do 

miejscowych urzędów pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . . Rdministracja wy
syła numery powtórnie tylko za opłatą. 

Listy w sprawach prenumeraty I t . p. naJeiy adresować: Rdmlnlstracja Dziennika Ustaw, Warszawa, 
pl. Krasińskich Na 12. 


