
IRODALMI SZEMLE 

A m. kir. közp. statisztikai hivatal könyvtárába érkezett munkák. 

Ouvrages arrivés à la bibliothèque de VOffice central royal hongrois de statistique. 

Nemzetközi vonatkozású művek és elméleti 
munkák. (Publications d'intérêt international et de 
théorie générale.) — Bulletin du Bureau internatio
nal de statistique commerciale. III. Année. 1924. 
Bureau intern, de statistique commerciale. Bruxelles. 

Die landwirtschaftliche Production der Welt, 
1927. Kön. ung. Ackerbauministerium. Budapest. 

Mémorandum sur la production et le com
merce. 1913 et 1923/1926. Société des Nations. Sec
tion économique et financière. Genève. 

Die wirtschaftlichen Kräfte der Welt. Dresdner 
Bank. Ber l in . 1927. 

Recueil international de jurisprudence du tra
vail, 1926. Bureau international du travail. Genève, 

Winkler, W i l h e l m : Statistisches Handbuch für 

das gesamte Deutschtum. Berl in . 1927. 

Ritter, Dr . Kur t : Der Welthandel mit Eiern 
vor und nach dem Kriege. Ber l in . 1928. (Veröffent
lichungen der Preuss. Hauptlandwirtschaftskam
mer. 23.) 

Heiander, Dr . Sven: Die internationale Schiff-
fahrtskrise und ihre weltwirtschaftliche Bedeutung. 
Jena. Ï928. (Probleme der Weltwirtschaft. 42.) 

Westergaard—Nyboelle: Grundzüge der Theorie 
der Statistik. 2. Aufl . Jena. 1928. 

Déclarations officielles concernant les recom
mandations de la (Conférence économique interna
tionale. Société des Nations. Genève. 1928. 

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, Ge
nève, le 24 septembre 1923. Edi t ion contenant tou
tes les signatures apposées au Protocole et les ratifi
cations y relatives déposées au Secrétariat, jusqu'au 
31 janvier 1928. Société des Nations. Genève. 

Cseh-Szlovákia. (Tchécoslovaquie.) — Weiler. 
Ladislaus: Die Belastung der Deutschen und Tsche
chen Böhmens durch die Personaleinkommen
steuer. Institut für Statistik der Minderheilsvölker 
an der Universität W i e n . 1925. 

Néniét birodalom. (Allemagne.) — Die Bewe

gung der Bevölkerung, 1924. Die Ursachen der 

Sterbefälle, 1924 und Die Ergebnisse der Heilan

staltsstatistik, 1923/1924. Statistisches Reichsamt. 

Ber l in . (Statistik des Deutschen Reichs. 336.) 

Kriminalstatistik, 1920. Statistisches Reichs
amt. Ber l in . (Statistik des Deutschen Reichs. 346.) 

Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes nebst 
amtlicher Begründung. Reichsarbeitsverwaltung, 
1927. (39. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt.) 

Wolff, Hel lmuth: Die binnenwirtschaftliche 
Verflechtung von Halle und Umgebung. Statisti
sches Amt der Stadt Halle. (Beiträge. 36.) 

Nagy-Britannia. (Grande-Bretagne.) — Third 
ccnsus of production, 1924. Prel iminary reports. 
Northern Ireland. 3., 4. Board of trade. London. 

Németalföld. (Pays-Bas.) — Statistique péni
tentiaire, 1926. Bureau central de statistique. L a 
Haye. 

Statistiek van de zeescheppvaart, 1927. M i n -
van waterstaat. 's-Gravenhage. 

L'impôt municipal sur le revenu dans les 
exercices 1920/21 et 1921/22. (Chiffres définitifs après 
la clôture des exercices.) Bureau municipal de sta
tistique d'Amsterdam. (Communications statisti
ques. 82.) 

Dánia. (Danemark.) — Marine marchande et 
navigation du Danemark, 1926. Département de sta
tistique. Koebenhavn. (Communications stat. 4. S. 
79/11.) 

Prix officiels des céréales produites, 1927. Dé
partement de statistique. Koebenhavn. (Communi
cations stat. 4. S. 79/VII.) 

Samsöe, Dr . Jens: Die Industrialisierung Däne
marks. Jena. 1928. (Probleme der Weltwir t 
schaft. 44.) 

Svédország. (Suède.) — Handel, 1926. Kom 
merskollegium. Stockholm. (Sveriges officiella Sta
tistik.) 

Arbetartillgang, arbetstid och arbetslön inom 
sveriges jordbruk, 1926. Socialstyrelse. Stockholm. 
(Sveriges officiella Statistik.) 

Enskilda försäkringsanstalter, 1926. I. Försäk-
rings -lnspektionen. Stockholm. (Sveriges officiella 
Statistik.) 

Allmän järnvägsstatistik, 1926. Kung l järnvägs-
styrelse. Stockholm. (Sveriges officiella Statistik.) 

Allmänna pensionsförsäkringen, 1926. Kungl . 
pensionsstyrelse. Stockholm. (Sveriges officiella Sta
tistik.) 

Ärsväxten, 1927. Statistiska centralbyrâ. Stock
holm. (Sveriges officiella Statistik.) 

Dödsorsaker, 1924. Statistiska centralbyrâ, 
Stockholm. (Sveriges officiella Statistik.) 

Sveriges Riksbank. Âxsbok, 1927. Stockholm. 

Oroszország. (Russie.) — Ten years of Soviet 

power in figures. 1917—1927. Central Statistical 
board. Moscow. 



Recensement ele la population du 17 décembre 
1926. Population de V U . R. S. S.-Résumés abrégés. 
Administration centrale de statistique. Moscou. 

Finnország. (Finlande.) — Annuaire statisti
que de Finlande. 25. Année. 1927. Bureau central 
de statistique. Hels inki . 

Kolonisationsstatistik. Fran enskild jord avs-
kilda legoomràden. 1924/1925. Kolonisationsstyrelse. 
Hels inki . (Suomen viral l inen tilasto. X X X . C/2. IV.) 

Kolonisationsstatistik. Jordlegostatistik. 1924— 
1925. Kolonisationsstyrelse. Hels inki . (Suomen v i 
rall inen tilasto. X X X . D . 17.) 

Maatalons. Maanviljelys ja karjanhoito, 1920. 
F i n n közp. stat. hiv. Hels inki . (Suomen virall inen 
tilasto. III. 23.) 

Mouvement de la population, 1926. Bureau 
central de statistique. Hels inki . (Suomen viral l inen 
tilasto. V I . 65.) 

Lengyelország. (Pologne.) — Le premier re
censement général de la République Polonaise, 
1921. Logement, population, professions. Tableaux 
relatifs à la Pologne entière. Office central de sta
tistique. Varsovie. (Statistique de la Pologne. X X X I . ) 

Mückler, Andreas: Das Deutschtum Kongress
polens. Eine statistisch-kritische Studie. Leipzig. 
1927. (Schriften des Institutes für Statistik der M i n -
derheitsvölker an der Universität W i e n . 6.) 

Románia. (Roumanie.) — Anaaire statistique 
de la Roumanie, 1926. Institut de statistique géné
rale. Bucarest. 

Inspectia muncii. 1924—1926. Ministerul muncii. 
Bucuresti. 

Conflictele colective de muncà. 1924—1926. Mi
nisterul muncii. Bucuresti. 

Miscarea salariilor. 1923—1926. Ministerul 
muncii. Bucuresti. 

Conventiilc colective de muncà. 1924—1926. 
Ministerul muncii. Bucuresti. 

Orqanizatiile profesionalc, 1926. Ministerul 
muncii. Bucuresti. 

Legislatia in vigoare asupra organizatiilor pro
fesionalc. Ministerul muncii. Bucuresti. 1927. 

Durata muncii in principale intreprinderi in-
dustriale din tara. Ministerul muncii. Bucuresti. 
1926. 

Görögország. (Grèce.) — Statistique des postes, 
télégraphes et téléphones, 1926. Di r . de la statistique 
générale. Athènes. 

Statistique annuelle du rendement agricole de 
la Grèce, 1925. - D i r . de la statistique générale. 
Athènes. 

Recensement de la population de la Grèce, 1920. 
I. Résultats statistiques pour la Grèce centrale et 
Kubée. D i r . de la statistique générale. Athènes. 

Hol la mi-India. (Indes-Néerlandaises.) — Jaar-
overzicht van den in-en uitvoer van Nederlandsch-

Indië, 1926. II. Buitengewesten. Central kantoor 
voor de statistiek. Weltevreden. 

Statistisch over zieht der behandelde zieken 

van de koloniale troepen, 1926. Médical mili tary 

service, Weltevreden. 

Délafrika. (Union de l'Afrique du Sud.) — 
Thomsen, Dr . Hans: Die Verteilung des landwirt
schaftlichen Grundbesitzes in Südafrika. Jena. 1927. 
(Probleme der Weltwirtschaft. 41.). 

Kanada . (Canada.) — Wages and hours of la
bour in Canada. 1920/1927. Department of labour. 
Ottawa. 

Report of the départaient of labour, 1926/7. 
Ottawa. 

Prices in Canada and other countries, 1927. 
Department of labour. Ottawa. 

Annual report of the commissioner of labor 
statistics, 1926/7. Department of labour. Ottawa. 

A m e r i k a i Egyesült Államok. (États-Unis.) — 
Statistical abstract of the United States, 1926. B u 
reau of foreign and domestic commerce. Wash
ington. 

Financial statistics of states, 1926. Bureau of 
the census. Washington. 

Annual report of the secretary of the treasury 
on the state of the finances, 1926/7. Washington. 

Labor eost of production and wages and 
hours of labor in the paper box-board industry. 
Bureau of labor statistics. Washington. 1926. (Bul
letin of the U . S. bureau of labor statistics. 407.) 

Laws relating to payment of wages. Bureau of 
labor statistics. Washington. 1926. (Bulletin. 408.) 

Wages, hours, and productivity in the pottery 
industrie, 1925. Bureau of labor statistics. Wash
ington. (Bulletin 412.) 

Wholesale prices. 1890/1925. Bureau of labor 
statistics. Washington. (Bulletin. 415.) 

Hours and earnings in anthracite and bitumi-
nous coal mining, 1922/1924. Bureau of labor sta
tistics. Washington. (Bulletin. 416.) 

Décisions of courts and opinions affeeting labor, 
1925. Bureau of labor statistics. Washington. (Bul
letin. 417.) 

Kneier, Charles Mayard : State régulation of 
public utilities in Illinois. Urbana. 1926. (University 
of Illinois studies in the social sciences. X I V . 1.) 

Annual report of the State tax commission, 1926. 
Albany. 

K u b a . (Cuba.) — Inmigracion y movimento de 

pasajeros, 1926. Secretaria de nacienda. Seccion de 
estad. Habana. 

Industria azucarera y sus derivados, 1924/1925. 
Secretaira de nacienda. Seccion de estad. Ha
bana. 



Uruguay. (Uruguay.) — Annuaro estadístico de 
la República oriental del Uruguay. XXXV11. 2. 
1926. Direccion generál de estadístiea. Monte
video. 

Ausztrália. (Australie.) — Officiai year book 
of the Commonwealth of Australia. No. 20. (1927.) 
Commonwealth bureau of census and statistics. 
Melbourne. 

Foljóiratszemle. 

Revues. 
Archi v f ür Soz i alwis senschuft und 

Sozialpolitik (59. köt. 1. f., Tübingen 1928, 
ném.). — Enders C. F.: A következő háború. — 
Röpke W.: Az Egyesült Államok agrárproblémája. 

Bollettino delV Istituto Statistico-
E c o n o mi c o (1928. 1-2. sz., Trieszt, olasz). — 
S cala C : Vizsgálódások Olaszország háború előtti és 
utáni adóterhére vonatkozólag. — Lunder I).: A 
nyilvánosság mint egy ipari piac telítettségének jel
lemzője. — de VergottihiM.: Cseh-Szlovákia közgaz
dasága 1926/27-ben. — Citter U.: Ausztria külkeres
kedelmi forgalma. — Jul ia tartomány ipara 1927-
ben. — Hamburg 1927. évi forgalma. — Morpurgo 
Gr..* A nitrogén-probléma a nemzeti tudatban. 

Bulletin dclaStatisti q u e g é n é raie 
'de la F r a n c e (17. köt. 2. f., Párizs 1928, fr.). — 
Néhány élelmiszer nagy- és kiskereskedelmi ár-
mozgalmának összehasonlítása. — 1927. évi munka -
bérmozgalom Franciaországban.— A francia állam
polgárság megszerzése és elhagyása 1926-ban. — A 
Lyon- és Saint-Étienne-vidéki ipari termeles 1926-
ban. — Az 1925. évi ipari számlálás általános ered
ményei az Egyesülj Államokban. - Vagyonadók a 
Németbirodalomban a háború előtt és után. — Dugé 
de Bernonville M. L.: Tanulmány a francia nagyke
reskedelmi árak mérlegelt indexéről. 

Commerce Reports (1928. 6. sz.. 
Washington, ang.). — Szovjet-Oroszország 1926/27. 
évi külkereskedelme. — Az Egyesült Államok kül
kereskedelmi forgalma 1927-ben. — (1928. 7. sz.). — 
Az Egyesült Államok Kanadába irányuló kivitelének 
növekedése. — Az Egyesült Államok külkereskedelmi 
forgalma 1927 utolsó negyedében. — India helyzete 
a világkereskedelemben. — Görögország 1924-1926. 
évi külkereskedelme. — (1928. 8. sz.). — Az 1927. 
évi külkereskedelmi forgalom földrajzi megoszlása. 
— Palesztina fejlődése. — Amerika gyapottermelése 
és a világ gyapotipara. 

Föld é s e m b e r (7. évf. 1-2. sz., Szeged-
Budapest 1927,jn.).— Kogutowicz K.: Szeged ember
földrajzi problémái. — Márton Gy.: A makói hagyma 
termesztése. Kis* L.: A kállósemjéni Nagy-Mohpstó 
és környéke. — Bella L.: A vaskor II. időszakának 
magyarországi telepei. Vrmössyné Nagy J.: Gödöllő 
emberföldrajzi leírása. — Rapaics R.: Magyarország 
éle t f (") Idra jz i térképe. 

Földrajzi Közlemények (1927. 7-10. f., 
Budapest, m.). — Papp K.: Schafarzik Ferenc emlé

kezete. — Cholnoky J.: A modern technikai eszkö
zök jelentősége a földrajz fejlődésére. — Balogh B.: 
Szolnok. — Mihalik L.: A Magyar Földrajzi Társaság 
szolnoki vándorgyűlése. — Fodor F.: Műszer a sza
badban való földrajzoktatáshoz. — Cholnoky J.: A 
rizstermesztés jelentősége az emberi művelődés tör
ténetében. — Somogyi ,/.: A Panama-csatorna köz
lekedésföldrajzi jelentősége. — Thirring L.: Svájc 
magasvölgyeinek népessége. 

Internationale Rundschau d e r A r-
beit (1928 Jan., Genf-Berlin, ném.). — Rager F.: 
Gondoskodás hosszabbtartamú munkanélküliség ese
tén ipari államokban. — Moreilet J.: Miko r lesznek 
a nemzetközi munkaügyi egyezmények hatályosak? 
— Johnston G. A.: Jóléti gondozás és munkajog. — 
A munkásmozgalom Bulgáriában.— A munkanélküli 
biztosítás k ü 1 (") nl )ö z ő á lia m ok b a n. 

J a h r buch fit für Nationalökonomie 
u n d Stat i s t i k (1928 febr., Jéna, ném.). — Su-
rányi-Unger T.: Sombart gazdaságelmélete. — Al
brecht G.: Változások a szociálpolitika lényegében 
és feladataiban. — Gutman F.: Észrevételek az adó-
rendszertan teóriájához. — v. S chull er n-S ehr Otten
hofen H.: A népesedésügy néhány mellékkérdéséről. 
— Schmölders G.: Kriminalitás és konjunktúra. Az 
1923- 1925. évi birodalmi bűnügyi statisztika tanul
ságai. — Guradze H.: A berlini kenyérárak és meg 
élhetési költségek 1927-ben. 

J o u r n a l de la Société de Stat i s-
I i <j u e d e Paris ( 1928 febr., Párizs, fr.). — March 
L.: Differenciák és korreláció a statisztikában. — 
Bourdon J.: A népességi világkongresszus. 

./ o u r nal o f the Royal Stat i stical 
Society (91. köt. 1. sz., London 1928, ang.). 
Vigor II. D.: Hivatalos termésbecslések Angliá
ban. — Connor L. R.: A jövedelemeloszlás vizsgála
tának szempontjai Nagy-Britanniában 1913-ban és 
1924- ben. — Greenwood M.: Graunt és Petty. 

Közgazda s ági Szemle (1928 jan., Buda
pest, m.). — Kuncz ö.: A kartell mint jogi probléma. 
— Imrédy B.: Produktivitás és fizetési mérleg. — 
Varga / . : Gazdasági internacionalizmus és naciona
lizmus. — Judik «/.: Aranyvaluta és dollárvaluta. — 
Künsztler Z.: A londoni ,,The Bankers Clearing 
Mouse" az 1927. évben. 

M a g y a r G a z d á k S z e ml é j e (1928 febr., 
Budapest, m.). — Winkler F.: Magyarország és Né
metország. — Gesztelyi Nagy L.: Svédország gazda-




