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A z A d ó és Könyvvitel legújabb számában dr. Schranz András 
közgazdaságtudoanánykari egyetemi tanársegéd: A német raciona-; 
nizáló mozgalom című cikkében behatóan foglalkozik ezzel az Ameri
kából megindult és a könyvelés terén is nagyfontosságú mozgalom
mal. Keleimen Fenenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója: 
Racionális könyvelési rendszer' a vidéki pénzintézeteknél című cik
kében a fenti mozgalomról hazai vonatkozásiban értekezik. A for
galmiadóval foglalkozik dr. Szelényi Ödön pénzügy segédtitkár: A 
forgalmiadé általányozása cím alatt. Ismerteti a lap ezenkívül a 
pénzügyminiszternek A váltók forgalmiadókötelezettségének módo
sításáról kiadott rendeletét. Dr. Szepesy Mihály ügyvéd: Az adó
mérséklési törvény fontosabb rendelkezései, Hollós László közgaz
dász: A papírszabványok normalizálása, dr. kispéczi Kispéczy Gyula 
ügyvéd: Mi a „pari tásos" eladás? címen írtak cikkeket. Adóztatás 
és közgazdaság címen dr. Görög Frigyes ügyvéd, a Magyar Jogász
egyletben tartott, Illetékjogunk kifejlődése és reformja címen pe
dig dr. Nagy Dezső Bálint, az Országos Ügyvédszövetség győri 
osztályának ülésén tartott előadásának kivonatát közli. A Közgaz
dasági szemle rovat Norvégia és Dánia gazdasági helyzetévei fog
lalkozik. Rendeletek, Adónaptár, Döntvénytár című rovatok a keres
kedőik részére fontosak és nélkülözhetetlenek tartalmuknál fogva. 
A lap megrendelhető a kiadóhivatalban: Budapest, VIII. , József-
korút 86. Előfizetési díja: egy évre 20 P, félévre 11 P. 

A Mezőgazdasági Számtartás legújabb száma hozza Kesztyűs 
Lajos m. kir. gazd. akad. tanár: A magyar mezőgazdasági számtar
tás elterjesztése és üzemtudományi, valamint agrárpolitikai fon
tosságának elismertetése című cikkének folytatását. Juhos Lajos m. ' 
kir. gazd. akad. rendes tanár: A z üzemstatisztikai adatgyűjtés gya
korlata és a nyerstermények hasznosítása című cikkében Svájc 
számtartásstatisztikájánalk beható ismertetésével foglalkozik. A 
törzsleltári árak megállapítása a jövedelemadó szempontjából című 
cikk Kazinczy József hites1 könyvszakértő tollából nagy érdeklődésre 
tarthat számot a gazdák körében. Dr. Szepepy Mihály ügyvéd: Az 
adómérséklési törvény fontosabb rendelkezései, Bellán László volt 
jószágigazgató: A magyar gazdasági számtartás egyöntetűsége cí
mem írtak cikket. A lap ezenkívül folytatja dr. Schrapz András köz-
gazdaságtudcimánykari egyetemi tanársegéd: A kereskedelmi üze
mek racionalizálása, valamint dr. kispéczi Kispéczy Gyula ügyvéd: 
Mi a „pari tásos" eladás című cikkének közlését.' Gazdatanácsadó 
cím alatt az állatok törzsleltári értékéből értékcsökkenés címen való 
leírásnak törvényes módjairól, valamint új beruházások esetén a 
költségek elszámolásáról szolgál felvilágosítással. Közgazdasági 
szemle, Adónaptár, Rendeletek. Döntvénytár című fejezetek teszik 



ezenkívül a lapot nélkülözhetetlenné minden gazda számára. Elő
fizetési d í j : 1 évre 20 P, fél évre 11 P. Megrendelhető a kiadóhiva
talban, Budapest, József-körút 86. 

„ A Válás Gyökeres Re fo rmja" . A vi lágháború és az ezt követő 
forradalmak lezajlása után vi lágproblémát képez a házassági elválás 
kérdésének a változott viszonyokhoz képest, modern szellemben való 
megoldása. Dr. Gerö Ernő budapesti ügyvéd „A Válás Gyökeres 
Reformja" címen most megjelent legújabb könyvében törvényjavas
lat formájában egészen új gondolatmenetre helyezi a kérdést és ezt 
olyképpen oldja meg, hogy az egyén i szabadságot felszabadítani 
akarván a házasság intézményének béklyói alól, a házasság felbon
tását a törvény által taxatíve megjelölt bizonyos időtartamok lejárta 
esetén — a felbomlott házasság benső viszonyainak (az úgynevezett 
vétkes cselekményeknek) nyilvánoisság előtti feltárása nélkül — az 
egyéni szabadság alapján, de a házasságnak, mint társadalmi és ál
lami tényezőnek sérelme nélkül — feltétlen biztosítani akarja. 
A szerző összesen 70 szakaszban építi fel javaslatát, melyet 
lélektani, j o g i és orvosi szempontokból mélyrehatóan meg is indokol. 
A szerző könyvében lefektetett reformjavaslatai gyakorlati propa
gandájára nézve „A Válási Reformszövetség" megalakításának esz
méjét is felveti, melynek egyik feladatául a ma válni nem tudó házas
felek tízezreinek felszabadítását tűzi ki . A .könyv, — m e l y eredeti' 
tartalmánál fogva a társadalom minden rétegében kétségtelenül 
nagy érdeklődésre f o g számot tartani — , nyolcvanoldalnyi terjede
lemben jelent meg és két pengő előzetes beküldése ellenében kapható 
a kiadónál: „Merkantil" Irodalmi és Nyomdavállalatnál, Budapest, 
VIII., Hunyadi-u. 43. és minden budapesti könyvkereskedőnél. 


