
Statistique de l'instruction publique, 1925/26. 
Kirge-og undervisningsdepartementet. Oslo. (Norges 
offisielle statistikk. VIII. 66.) 

Statistique de l'assistance publique, 1925. Statis-
tiske centralbyrâ. Oslo. (Norges offisielle statistikk. 
VIII. 67.) 

Svédország. (Suède.) — Accispliktiga näringar. 

(Tillverkning av brännvin, maltdrycker och socker 
samt tobaksodlingen ) 1926/7. Kungl . kontrollstyrelse. 
Stockholm. 

Telefon och telegraf, 1927. Kungl . telegrafstyrelse. 
Stockholm. 

Olycksfall i arbete, 1918/1922. Riksförsäkrings-
anstalten. Stockholm. 

Fô'rhandlingar vid 14 nordiska statistiska motet 

i Stockhohn, 1927. Statistiska centralbyrâ. Stockholm. 

Domänverket, 1926. Kungl . domänstyrelse. Stock
holm. 

L'oeuvre sociale en Suède. Administration du 
travail et de la prévoyance sociale. Stockholm. 1928. 

Statistisk ârsbok för Göteborg, 1928. Stads sta
tistiska kantor. Göteborg. 

Finnország. (Finlande.) — Medicinalverket. Me-

dicinalstyrelsens berättelse, 1925. (Finn közp. stat. 
hiv.) Helsinki . (Suomen virallinen tilasto. XI/42.) 

Compte rendu de Vétat de l'assurance en Fin

lande, 1926. (Finn közp. stat. hiv.) Helsinki (JSuomen 
virallinen tilasto. XXIIA/32.) 

Statistique criminelle de Finlande, 1926. Ministère 
de la justice. Helsinki. (Suomen virallinen tilasto 
XXIII/38.) 

Lengyelország, (Pologne.) — Annuaire statis

tique des villes de Pologne, 1928. Office central de sta
tistique. Varsovie. 

Le premier recensement général de la République 

Polonaise, 1921. Bâtiments. Analyse. Office central 
de statistique. Varsovie. 

Észtország, (Estonie.) — Commerce extérieur de 

VEstonie, 1927. Bureau central de statistique. Tallinn. 

Románia. (Roumanie.) — Conventiile colective de 

muncà, 1927. Ministerul muncii. Bucuresti . 

Bulgária. (Bulgarie.) — Statistique criminelle 

Crimes et délits et individus jugés, 1923. Direction 
générale de la statistique. Sofia. 

Statistique du mouvement de la navigation dans 

les ports bulgares, 1913/1922. Direction généiale de 

la statistique. Sofia. 

Görögország. (Grèce.) — Statistique du mouve

ment de la population, 1923. Statistique générale de 

la Grèce. Athènes. 

Statistique des causes de décès, 1922. Statistique 

générale de la Grèce. Athènes. 

Recensement de la population de la Grèce, 1920. 

Résultats statistiques généraux. Athènes. 

Törökország. (Turquie.) — Population de la 

Turquie par vilayets et cazas, par villes et villages 

d'après le recensement du 28 octobre 1927. Office 

central de statistique. Angora. 

Holland-India. (Indes Néerlandaises) — Sta

tistisch overzicht der behandelde ziehen van de kolo

niale troepen, 1923. Médical military service. W e l 
tevreden. 

Verslag omirent den dienst der postspaarbank 

in Nederlandsch-Indië, 1927. Weltevreden. 

Jaaroverzicht van den in-en uitvoer van Neder

landsch-Indië, 1927. I. Java en Madoera. Centra al 

kantoor voor de statistiek, Weltevreden. 

Kanada. (Canada) — Rapport préliminaire, sta

tistiques vitales du Canada, 1927, Bureau fédéral de 
la statistique. Ottawa. 

Amerikai Egyesült Államok. (États-Unis.) — 

Retail priées, 1890/1926. Bureau of labor statistics. 
Washington. (Bulletin. 445.) 

Wages and hours of labor in cotton-goods ma-

nufacturing. 1910/1926. Bureau of labor statistics. 
Washington. (Bulletin. 446.) 

Foljoiratszemle. 

Revues. 

Archiv für Soziale Hygiene und 

Ü e m ographie (3. köt. 5. f., Berlin-Charlotten

burg 1928, ném.). — Büsing H.: A kiéli fhiszakisko-
lákban végzett rendszeres iskolaorvosi vizsgálatok 
ered menyei. — Kasten A.: A szülészeti statisztika 
kr i t ika i áttekintése különös tekintettel az operatív 
szülészetre. — Dobbernack W.: A német társadalmi 
biztosítás pénzügyi fejlődése1. — Dalgaard K.: A 
népesség lajstromozása Dániában. 

Internationale Rundschau der 
Arbeit. (6. évf. 1. f., Genf 1928, ném.). — Ra
ger F. A.: A gondoskodás hosszantartó munkanél
küliség esetén az egyes ipari államokban. — John-

ston G. A.: Népjólét és munkajog. — A nemzetközi 
munkaszervezet és a bennszülöttmunka. — A mun
kásmozgalom Bulgáriában. — A munkanélküliség 
elleni biztosítás a különböző országokban. 

A' ö igaz d a s á g i Értesítő ( 23. évf. 1. 
sz., Budapest 1928, m.). — Hermann M.: Magyar
ország kereskedelme és ipara. — (23. évf. 3. sz.). — 
A m. kir . kereskedelemügyi minisztérium iparfej
lesztési tevékenysége. — (23. évf. 4. sz.). — Az 
autó fuvarozás ügye Hollandiában és Belgiumban. 
— (23. évf. 5. sz.). — Az autófuvarozás Belgium
ban. — (23. évf. 9. sz.). — Az ipar és kereskede
lem Budapest Székesfőváros 1927. évi közigazgatási 



jelentésében. — A kartellek és trustök. — (23. évf. 
10. sz.) —- A kartellek és trustök. — A fuvardíj
hitelezés intézménye a m. k i r . álla m vasutakon. — 
(23. évf. 11. sz.). — Az angol pamutipar helyzete. 
— (23. évf. 12. sz.). — Az autófuvarozás ügye 
Olaszországban. — A Budapesti Kis ipar i Hi te l in
tézet Rt. — (23. évf. 13. sz.). — Magyarország légi
forgalma 1927-ben. — (23. évf. 15. sz.). — Köz
utak és hidak az állami költségvetésben. — A köz
forgalmú autóbuszközlekedés és géperejű áruszál
lítás Németországban. — (23. évf. 19-23. sz.). — 
A gőzkazánügyi szolgálat fejlődése Magyarországon. 
— (23. évf. 24-25. sz.). — A magyar tengerészet 
fejlesztése 1867-1914/15-ig. — (23. évf. 26. sz.). -
Az autófuvarozás rendezésének alapelvei külföldön. 
— (23. évf. 29. sz.). — A m. k i r . kereskedelem
ügyi minisztérium iparfejlesztési tevékenysége. —• 
(23. évf. 30. sz.). — A magyar tengerészet fejlesz
tése 1867-1914/15-ig. — (23. évf. 37. sz.). — A 
munkásbalesetek elhárítása. 

Közgazdasági Szemle (52. évf. 8-9. 
sz., Budapest 1928, m.). — Heller F.: Új felfogá
sok a hitelelmélet terén. — Domanovszky Á.: Né
met vita a külföldi kölcsönök körül. — Bruchstei-
ner / . : Adatok az európai városok lakásproblémá
jához. —• Domámj Gg.: A tőkeáramlás irányválto
zásai. — Zelovich L.: Bibliográfia a kettős adóz
tatás kérdéséről. 

Kwartalnik Statystyczny (5. évf. 
3. köt, Varsó 1928, lengg.). —' Szulc S.: Poznan 
és Pomorze tartományok 1922. évi halandósági 
táblái. — Piekalkiewicz / . : A 20.000 lakosig terjedő 
városok bevételei és kiadásai. — Lagoda I.: Állat
vágások 1927-ben. — Trzciúski \V.: Varsó város 
poli t ikai fejlődése a választási statisztika alapján. 
(1919-1928). — Bornstein L: A kamatnélküli köl
csönpénziára k Lengyelországban. —• Lengyelország 
népességének becslési számítása vidékek szerint. 

Magyar Gazdák Szemléje (33. évf. 9. 
sz., Huda pest 1928, m.). — Nemzetközi gazda-
élet. — Kerék M.: Gazdasági politikánk iránya. — 
Juhász S.: A standardizálás és az értékesítési poli
t ika az Egyesült Államok mezőgazdasági szövetke
zeleinél. — Ver zár Gg.: A brassói céhek hanyatlá
sának okai. — Zalányi A.: A budapesti marha- és 
sertésvásár díjainak jelentősége az általános drá
gulásban. — Szabó M.: A dán tojásértékesítő szö
vetkezet. 

M a g g a r Kisebb s é g (7. évf. 14. sz., Lu
i/os 1928, m.). — Bleyer J.: A magyarhoni német 
kérdés megoldása elé. — Balogh E.: A cseh és ma
gyar protestánsok a múltban. — Cogilator: A szat
mári sváb asszimiláció a román impérium alatt. — 
(7. évf. 15-16. sz.). — Cogilator: A szatmári 
sváb asszimiláció a román impérium alatt. — 
(7. évf. 17. sz.). — Pál G.: Kisebbségi egyezmény 

és magyar kisebbség. — Ammende E.: A Népszö
vetségi Ligák Uniójának új útjai. 

M a g g a r Köz g a z d a ság ( 1. évf. 5. sz., 
Budapest 1928, m.). — Az olasz pénzügyi reform 
alapjai. — Sebestyén P.: Az erdélyi ingatlanelkob
zások és a magyar nemzeti vagyon. — Bródy B.: 
A nemzetközi vaskartell. — Neuhaüs F.: Országos 
Gazdasági Tanács. — Sas L.: A külföldi szénbeho
zatal problémája. 

Nation und Staat (2. évf. 1. f., Bécs 
1928, ném.). —• Uexküll-Güldenbrand F.: Nemzeti
ségek kongresszusa és a Népszövetség. — Bauer G. 
IV.: A német pártpolitika tizedik éve Cseh-Szlová-
kiában. — Jary R.: Az ukrán kivándorlás Ameri
kába és ennek jelentősége a haza szempontjából. 
— UexkiUl-Güldenbrand F.: Europa szervezett nem
zeti csoportjainak IV. kongresszusa. — A kisebbségi 
kérdés a Népszövetség ülésén. — Lettország termé
szetes népesedési mozgalma. 

Népegészségügy (9. évf. 18-19. sz., 
Budapest Î928, m.). — Mayer F. K.: A balassa
gyarmati családi ápolási telep. —- Herczeg Ä.: A 
társadalmi egészségtan irányelvei. — (9. évf. 20. 
sz.). — Johan B.: Az egészségügyi mintajárások
ban folyó munkáról. — Karafiáth J.: Dunavecse 
tuberkulózis halálozása az utolsó húsz évben. — 
Kamocsay t.: Közgazdaságtan, ethika és szociál
poli t ika. —• Sipos G.: Róma és Firenze vízellátása. 

Revue internationale contre Val-
c o o l i s m e (36. évf. 4. sz., Lausanne 1928, ném.-
fr.-ang.). — Klatt G.: Nemi élet és alkohol . — Her-
cod R.: A dán bizottság jelentése az alkoholkér
désről. —• Dublin L. I.: Megjavította-e az alkohol
tilalom az Egyesült Államok egészségi viszonyait? 

Revue internationale du travail 
(18. köt 3. sz., Genf 1928, fr.). — Rose A.: A me
zőgazdasági munkások és a mezőgazdasági re
form Középeurópában. —• Johnston G. A.: A szo
ciális szolgálat nemzetközi fejlődése az iparban. 
— Pribram K.: A lakásépítkezések pénzügyi prob
lémái. — Az ipari munkaidő szabályozása Euró
pában. •— A kollektív szerződések bevezetésének 
hatása a sziléziai mezőgazdaságra. — Anglia mun
kaügyi minisztériumának 1927. évi tevékenysége. — 
A munkabérek hullámzása különböző országokban 
(Németalföld, Svájc). 

S o z i al e P r a x i s (37. evf. 39. f., Jéna 
1928, ném.). — Pollig keit W.: Az öregségi gon
dozás jövő feladatai. — (37. evf. 40. f.). — Wun
derlich F.: Az állami munkaközvetítő és a munka
nélküliség elleni biztosítóintézet egy éve. — Né-
metausztria és a külföld munkapiaca 1927-ben és 
1928 első felében. — Peters O.: A bányászok 
nyugdíjpénztárának pénzügyi helyzete. — (37. évf. 
'cl. f.). - Wunderlich F.: Szociálpolitika és önkor
mányzat. — tlegde L.: A birodalmi munkaügyi mi 
nisztérium tíz eve. 



Statistische Nachrichten (6. évf. 
9. sz., Bécs 1928, ném.). — Az ipari részvénytár
saságok 1926. évi üzleti eredményei. — Európa 
1926. évi népmozgalma. — Az állami 1927. évi 
költségvetés lezárása. 

Vierteljahrsberichte des Thü
ringischen Statistischen Landes-
a m t s (7. évf. 1. sz., Weimar 1928, ném.). — 
Müller L: A thiiringiai ipari munkásság összeté
tele nem, kor és családi állapot szerint. — Mommer 
P.: A mezőgazdasági üzemek állatállománya. — 
Goehts P.: Ipari üzemi számlálás 1925. jún. 16. — 
(7. évf. 2. sz.). — Goehts P.: A motorikus erő fel
használása a thiiringiai iparban, — Adalék a fog
lyok lélektanához. — Az 1928. máj. 20-i birodalmi 
válás z t á s eredményei. 

Wirtschaftsdienst (13. évf. 39. f., 
Hamburg 1928, nem.). — Mendelssohn-Bartholdg 
A.: Bíráskodás külföldi társaságok fölött. — Erd-
mann R.: A német északi tengeri halászat szerke
zete és szervezete. — Geithe H.: A vidéki szakszer
vezeti ügyek egységesítése és szükségprogramm. — 
Drews M.: Változások Lat in-Amerika külkereskedel
mében. — (13. évf. A0. f.). — Beckmann F.: A 
standardizálásra irányuló törekvések kilátásai a 
német mezőgazdaságban. — Leonidoff: Európa 
szénkémiája. — Jasng N.: A takarmány-világpiac 
helyzete. — Larsen W.: A német mozdonygyártás 
krízise. —• Weisflog R.: A vasúti felépítmény-anya
gok világkereskedelme. — (13. évf. M. f.). — 
Hanna R. W.: Az angol export előmozdításának 

útjai. — Wesemann H. Q.: A német kereskedelmi 
polit ika helyzete és alapelvei. — Stark ().: A biro
dalmi posta 1927. évi zárószámadása. — Hawelka 
F.: A X I . nemzetközi munkaügyi konferencia prob
lémája. — A hamburgi tengeri hajózás forgalmi 
orientálódása. — Mautner W.: A világ olajgazda
sági és olajpolitikai krónikája. 

W i r t s c h a f t und S lati s t i k (8. évf. 
17. sz., Berlin 1928, ném.). — A Németbirodalom 
bányaüzemeinek 1927. évi termelése. — A német 
külkereskedelem származási és rendeltetési orszá
gok szerint 1928 I. felében. — Külföldi géperejű 
járművek forgalma a Németbirodalomban 1927 júl. 
1-től 1928 jún. 30-ig. — A pénzügyi kiegyezés a Né
metbirodalomban, Ausztriában, az Amerikai Egye
sült Államokban és Svájcban. — Házasságok, szü
letések és halálozások a Németbirodalomban 1928 
1. negyedében. — A német kivándorlók 1928 I. fe
lében foglalkozás szerint. — Az idegenforgalom 10 
német idegenforgalmi városban 1927-ben és 1928 
I. felében. — A német társadalmi biztosítás 1928 
1. felében. — (8. évf. 18. sz.). — A német serfőző-
ipar az 1926. és 1927. költségvetési évben. — A 
világ dohánygazdasága. — A géperejű járművek a 
Németbirodalomban és külföldön 1928-ban. — Az 
élelmezési és megélhetési költség aranynívójának 
hullámzása a fontosabb országokban 1928 első fe
lében. — A birodalmi, országos és községi adóbe
vételek az 1926-27. és 1927-28. költségvetési év
ben. — Válások a Németbirodalomban és külföldön 
1926-1 »an. 

® E G Y É B • 

A bécsi Kisebbségstatisztikai Intézet. 
Ulnstitut de statistique des minorités à Vienne. 

À ,.népek önrendelkezési joga" volt az 
a varázsszó, amelyik a négyéves küzdelem 
végén megbénította a központi hatalmak 
győzelemre ajzott izmait. A wilsoni 14 pont 
leghangosabban hirdetett, de a győzők ál
tal legkevésbbé komolyan vett programm-
pontja volt ez; Versailles, Saint-Germain 
és Trianon palotáiban aláírt békeokmányok 
ennek a jelszónak hamis glóriájával váltak 
Középeurópa számára szomorú évek s még 
eljövendő rettenetes idők okozóivá. Kilenc
millió németet, három és félmillió magyart, 
5 millió ukránt dobtak oda e rendelkezések 
kultúrában jóval alacsonyabb fokon álló 
vagy ellenséges érzületű népek fennható
sága alá, a kisebb néptöredékek százezrei

ről, sőt összefogva — millióiról, említést 
sem téve. 

Negyvenmilliónyi1) kisebbségi nép ne
héz sorsának enyhítése a politikusok, ál
lamférfiak s jogászok dolga. Az ú. n. k i 
sebbségi szerződéseken és a békeokmányok 
idevonatkozó rendelkezésein kívül, immár 
majdnem 10 éven át a Nemzetek Szövet
sége, a legkülönbözőbb tekintélyes nemzet
közi jogi és politikai alakulások egész sora. 
elméleti és gyakorlati szakemberek, a napi
sajtó éppúgy, mint a tudományos irodalom 

*) Lásd Jakab ff g Elemér: 48 milliónyi ember 
kisebbségi sorsban. (,,Magyar kisebbség", 1924. évf. 
21. szám.) 




