
HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. pénzügyminiszter 1930. évi 158.000. számú rendelete beho
zatali korlátozások tárgyában. 

A m. kir. minisztérium 1930. évi 4640 M. E. szám alatt kibocsá
tott rendeletében nyert felhatalmazás alapján a kereskedelemügyi 
és földmívelésügyi m. kir. miniszter urakkal egyetértóleg a követ
kezőket rendelem: 

A z 1924. évi X X I . t.-c. mellékletét képező autonóm magyar 
vámtarifa alább felsorolt tételei alá tartozó áruk oly országokból, 
amelyekkel Magyarországnak nincs a kereskedelmi forgalmat sza
bályozó megállapodása, csakis a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter úrnak az érdekelt miniszter urakkal egyetértőleg megadandó 
külön engedélye alapján vámolhatok el, v a g y kezelhetők előjegy
zésben (beleértve az előjegyzési raktárakat i s ) : 

193. t. sz. Tűzifa. 
194. t. sz. Faszén. 
195. t. sz. Gömbölyű fa (bányafa kivételével). 
197. t. sz. Bárdolt fa. 
203 a. t. sz. Fűrészelt fa. 
483. t. sz. Hajlított bútor. 

Ennek következtében a fentebb felsorolt áruk úgy a belföldi 
szabadforgalom, mint az előjegyzési forga lom (beleértve az elő
jegyzési raktárakat is) számára csakis akkor vámkezelhetők külön 
behozatali engedély nékül, ha a kezelést végző vámhivatal azt a 
körüményt, h o g y Magyarországgal szerződéses viszonyban álló 
országból származnak, v a g y származási bizonyítvány alapján, 
v a g y pedig a fuvarlevelekből és okmányokból , az árun lévő gyár i 
jegyekből , felírásokból, stb. minden kétséget kizáró módon meg
állapította. 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, nem nyer azonban 
alkalmazást azon áruküdeményekre, amelyek a vonatkozó fuvar
levelek és okmányok tanúsága szerint 1930. évi december hó 25-ike 
előtt adattak fel vámkülföldön magyarországi rendeltetéssel. 

Budapest, 1930. évi december hó 20-án. 

Dr. Wekerle Sándor s. k., 
m. kir. pénzügyminiszter. 



A m. kir. minisztériumnak 1930. évi 7850. M. E. számú rendelete 
a vámtarifáról szóló 1924. évi X X I . t.-c. 2. §-a alapján tett egyes 

intézkedésekről. 

1. §. 
A vámtarifáról szóló 1924. évi X X L t.-c. 2. §-ának 1. pontjá

ban nyert felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, 
hogy az előbb említett törvény mellékletét képező vámtarifa alábbi 
tételeit a következő módosításokkal kell alkalmazni: 

100 kg-kéut 
193. t. sz. Tűzifa, hasáb-, dorong- és rőzsefa aprítva, 

fűrészelve és kötegelve is; fa- és fűrészhulladék; 
üres fenyőtoboz . 0.50 

2. §. 
A vámtarifáról szóló 1924. évi X X L t.-c. 2. szakaszának utolsó 

bekezdésében foglalt és az 1927. évi X V . t.-c. által meghosszabbí
tott felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, hegy az 
előbb említett törvény mellékletét képező vámtarifa 193. számának 
szövegéből a következő szavakat: „fűrészpor; fűrészporbrikett; kci-
rácsonyfa" törölni kell. 

3. i 
Ez a rendelet 1931. évi január hó 1-én lép életbe. 
Budapest, 1930. évi december hó 24-én. 

Gróf Bethlen István s. k., 
m, kir. miniszterelnök. 

I R O D_4 L O M 

Belauschte Tierwelt. Dr. Arthur Berger-től. Az állatok éle
téből ellesett képek gyűjteménye. Deutsche Buch-Gemeinschaft 
Berlin kiadása. Széles album-alak, 28x35 cm, 240 oldal, ugyan
annyi fényképfelvétellel. Ára 9.80 márka. 

Azt mondta nekem egy fiatal kartársam, ki élő vad felvéte
lét célzó egyik kirándulásomon-, .elkísért, hogy a jövőben kezébe 
kerülő, élő vadat ábrázoló fényképfelvételeket egész más szem
mel fogja nézni és reméli, hogy azokat kellően értékelni és most 
már szívvel-lélekkel élvezni is tudja. 

Szeretném, ha jelen ismertetésem elolvasása után meg
szerezné'a fenti című könyvet, amelyből látni fogja, h o g y állatok 
fényképezése terén lelkes természetbarátok, kitartó, kemény. fér : 

fiak az utóbbi időben micsoda bámulatos eredményeket értek el. 



Dr. Arthur Berger, a híres világutazó, neves vadász, kitűnő 
író és tudós kutató a nagy természet és annak minden lénye 
iránti meleg szeretettől áthatva írta meg a kísérő szöveget azok
hoz a cscdás fényképekhez, melyeknél szebbek, érdekesebbek, 
izgatóbbak ezideig alig láttak egy könyvbe összefoglalva nap
világot. 

Bármily érdekesen is írja le a szerző megfigyeléseit, élmé
nyeit, — a könyv igazi értéke mégis az a rengeteg kép, mely ezt 
az albumot díszíti, mely képek a ma élő legnevesebb, legvak
merőbb, legkitartóbb vadászok, termézetbúvárok, féuyképezők 
remek alkotásai. 

A keletafrikai vadban oly dús vidékeiről közölt képek nem 
lepnek meg annyira, mert ennek irodalma igen gazdag és szá
mos szép képekkel díszített könyv jelent már meg erről a tárgy
ról, — de az északi tájak madárvilágát, az indiai dzsungel lakóit, 
a texasi vadlovak falkáit, az őserdő medvéit, farkasát bemutató 
képek elragadtatással töltik el az állatbarát szívét és méltó cso
dálatát váltják ki. 

Ezeknek a fényképeknek az a nagy becse, hogy nem félig 
vagy egészen szelíd állatokat, nem véletlenül meglepett vadat 
ijedt állásban rögzítenek meg, hanem egész csapatokat, csordá
kat mutatnak be a legkülönbözőbb helyzetben, vonulásban, 
ügetve, a forrás mellett, harcrakészen stb. 

Mint kép is igen szép a tenger vízében menekülő három jeges
medve, a pinguinok kolóniája, kenguruk a sziklák szédítő magas
latán, a vadászó róka, a szarvasok csapatja a dagonya mellett, 
kőszáli vad az északi Tátrában, a tenger fenekének titokzatos 
állatvilága stb. 

Ak i ezt a szép albumot forgatja, ezeket a képeket nézegeti, 
nemcsak élvez, hanem okul és tanul s kedvet kap hasonló meg
figyelésekre ós az állati élet érdekes megnyilvánulásainak hasz
nos tanulmányozására. 

A könyvnek 9.80 márkában megszabott ára oly csekély, hogy 
azt mindenki megszerezheti. Kapható a kiadóvállalatnál: 
Deutsche Bueh-Gemeinschaft, Berlin S. W . 68, Alte Jakobstrasse 
156. F. M. 

Tavaszi szállításra elsőrendű kanadai nyár* 
dugványok mérsékelt áron rendelhetők Tuboly 
Lajos gazdaságában, Ikervár, Vas megye. 


