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Előfizetői könyveinkből meggyőződtünk arról,
hogy t. olvasóink közül igen sokan sem a második,
sem az első évnegyedre szóló előfizetési díjakat mind
ez ideig be nem küldötték és a hátralék több ezer
koronára rúg. Tisztelettel felkérjük a hátralékosokat,
hogy legalább a már lejárt (I. és II. évnegyedre) előfizetési díjaikat legyenek szívesek beküldeni, mert
különben kénytelenek leszünk a folyóirat további
küldését a számukra beszüntetni, s a kézhez vett
példányok (az önálló kézikönyvek) árát pedig rajtok
behajtani. Kivételt képeznek természetesen, azon t.
előfizetőink, kik bejelentették, hogy előfizetési kötelezettségöket mely hónapban lesz módjukban teljesíteni. Valamint kérjük, hogy azok, a kiknél mutatványszámok
vannak és nem szándékoznak előfizetőink közé lépni,
ezeket a mutatványszámokat legyenek szívesek viszszaküldeni. Különben jelentékeny kárunk lesz, mert
számos kézikönyv példányunk csonkán marad.
Immár a „Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és
Döntvénytári tizedik száma megjelent s ezekből a számokból mindeki meggyőződhetett folyóiratunk életrevalóságáról, szükséges, hasznos voltáról, melyet minden
oldalról elismernek. Dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy
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a legkiválóbb szakférfiak ugy itt a központban, mint a
vidéken a legszebb elismeréssel szólnak folyóiratunkról
és az eddig megjelent dolgozatok után itélve, melyek
világosan tanúsítják, hogy kitűzött programmunkat mily
pontossággal tartjuk be, biztos jövőt Ígérnek nekünk.
Elismerik azt, hogy folyóiratunk valóban hézagbetöltő, mert pótolja azt, 'a mit a rendes heti közigazgatási szaklapok, valamint a napi lapok térszüke
miatt nem nyújthatnak. Ezek a folytatásokban közölt,
gyakorlati célra irt tüzetes szakkönyvek. Minden hónap
elsején és tizenötödikén pontosan megérkezik előfizetőinkhez egy-egy aktuális értékű gyakorlati becsű kézikönyv vagy annak folytatása. Ezt aztán a füzetek
megjelenése közé esö tizenöt nap alatt még a leg-.
inkább elfoglalt közigazgatási tisztviselő is nyugodtan
áttanulmányozhatja és bizonyára érdeklődve, várja a
mü folytatását. Ez pedig az önképzésnek, a szakisme retek szerzésének a legjobb és legkönnyebb módja.
A füzetekben, folytatásokban közölt szakkönyvek
iveit azután bekötve, könyvszekrényében helyezi el
és ha később szüksége van azután valamely útbaigazításra, a jól ismert könyv lapjain azonnal felleli
a keresett szakaszt. Gondoskodunk díszes és erős,
tartós, lehetőleg legolcsóbb bekötési táblákról is, hogy
szakkönyveink méltó díszei legyenek bármely kézikönyvtárnak. (Ezek a bekötési táblák már legközelebb
kaphatók lesznek. Ezt tüzetesen megírjuk a jövö számunkban.)
Ez a füzetes kiadás az ismeretterjesztésnek legmodernebb módszere és kitűnően bevált ez az időszakonként megjelenő levélek szerinti oktatás.
Ha t. olvasóink részéről kellő pártfogásban és
támogatásban részesülünk, úgy folyóiratunkat kibővíteni szándékozunk akként, hogy fölapunkon több teret
szentelhetünk a hozzánk intézett szakszerű kérdésekre
adandó válaszoknak, valamint egyes szakkérdések nyilvános, megbeszélésének, megvitatásának. Ebből a czélből
füzetenkint legalább is fél nyomtatott ívnyi terjedelemben külön rovatot rendszeresítünk a hozzánk intézett
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szakkérdésekre adandó válaszoknak és a legpontosabb,
a. legmegbízhatóbb felvilágosításokat nyújtjuk a tudakozódoknak. A levelekre a legközelebbi számokban
felelünk.
További tervünk folyóiratunkat havonkint háromszor megjelentetni, hogy így havonkint. három sürün
nyomtatott ívnyi „Döntvénytári részt" adhassunk, mert
annyi becses elvi jelentőségű határozat áll rendelkezésünkre, hogy folyton nagyobb és nagyobb anyaghalmazattal küzködünk. Szorgaimas munkatársaink
füzetenként akár két-három nyomtatott ívet képesek
lennének megtölteni. Arról pedig, hogy „Döntvénytári
részünkben" mily fontos és jelentős, válogatott elvi
jelentőségű határozatot közlünk, fényes bizonyságot
tesz azon körülmény, hogy úgy a budapesti napilapok, mint a vidéki lapok, valamint a különféle ipari,
pénzügyi, közigazgatási szaklapok utánunk lenyomatják közleményeinket. Ez a legjobb kritikája annak,
hogy mily szükség van döntvénytári közléseinkre.
Ámde ezen nagyobb czélok, nagyobb feladatok
teljesítésére, melyek természetesen nagyobb anyagi
áldozatokkal is járnak, csakis a t. olvasóközönség
nagyobb mérvű támogatása mellett vállalkozhatunk.
Miért is a ki jóakarattal van folyóiratunk iránt és felismeri annak életrevalóságát, legyen szíves folyóiratunkat baráti és ismerősei körében, a kik szeretik
•a hasznos és jó könyveket, megrendelés végett ajánlani.
Az érdeklődőknek szívesen küldünk tiszteletpéldányt.
A kik pedig már járatják folyóiratunkat, tisztelettel
ismételten felhívjuk, hogy legalább a hátralékos
(I. és II. évnegyedre járó) előfizetési díjakat
minél előbb beküldeni szíveskedjenek. Hisz még havi
1 koronás részletekben is elfogadjuk az előfizetési
díjat. Ennél már valóban kedvezőbb előfizetési feltételeket nem nyujthatunk. Ily kis összeg kerül mindenkinek havonként szakkönyvekre, melyek kitünö
segítői lesznek mindennapi munkájában.
Ekként évek múlva, az évfolyamok során le-
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hetö legolcsóbb áron kiadványaink révén egy egész
nagy szakkönyvtár birtokába jutnak előfizetőink, melyben a közigazgatási szaktudomány minden ágazatára,
nézve megfelelő tüzetes monográfiát, szakkönyvet
találnak a legkiválóbb szakíróktól. Mert mi csak a legjobbnak talált, megrostált müveket adjuk sajtó alá.
Erről minden füzetünkkel élö bizonyságot teszünk.
Szerkesztői üzenetek.
Seh. F. Budapest. Az eddig megjelent és befejezett' kézi
könyveket, valamint a „Közigazgatási Döntvénytár" első füzetét
(1—179) külön füzetben kiadtuk. Ezeket a ' f ü z e t e k e t bizományba
Toldi Lajos budapesti könyvkereskedőnek (Budapest, I I . ker. Főutca 2. sz.) helyeztük el, kinek közvetítésével az önálló füzetek az
összes hazai könyvkereskedésben kaphatók. A bekötési táblák szintén legközelebb elkészülnek. A mintákat be fogjuk mutatni. —
N. Sz. F . Torda. Feltétlenül szükség van egy olyan kézi könyvre-,.
Tessék hozzánk beküldeni. A füzeteket elküldöttük. Bővebben levélben. K. P . j. számvevő. Nagyszalonta. Becses levelére külön levélben válaszolunk, mert több részletkérdés merült fel, mely nem
tárgyalható ezen a helyen. — Dr. Seb. V. N agydisznód. Azért szakítottuk félbe dr Dolenecz Józsefnek
uj állami anyakönyvi törvény'' cimű művének folytatását, mivel ennek a törvénynek végrehajtását ismételten elodázták. Első tervezet szerint 1905 jan. 1-én,
majd rnárc. elsején, legújabban pedig jnl. 1-én lépet volna életbe
az u j törvény. De a belügyminiszter legújabb rendelete szerint most
ujbcl elodázták azt. E szerint az ügy nem aktuális. A végrehajtási
rendelet-tervezetek esetleg módosítást szenvedhetnek az u j kormány
alatt. Mihelyt az u j törvényt életbeléptetik, azonnal közzétesszük
a mű folytatását, a végrehajtási rendeletékkel és utasításokkal
együtt, hogy az teljes, tökéletes legyen. — 0302. A névcsere el vau
intézve. A sok községnévváltoztatás zavart oktoz. — Sz. K . jegyzőNem burkolt az, de arra nézve, hogy mire van joga a korlátlolt k!iniérőnek az első számban közölt 5. §. világos felvilágosítást nyújt..
Egyébként a levélből azt veszem ki, hogy annak a fogyasztási szövetkezetnek a visszaélés védelmezésére volna szüksége valamely olyan
törvény §-ra, vagy rendeletre, a milyen nem létezik. Korlátolt italmérési engedély alapján korcsmázást az engedélyes nem gyakorolhat..
Az a körülmény, hogy a fogyasztás az udvaron, vagy a szolga lakásában történnék, csupán a kijátszást volna hivatva leplezni. Jó
lesz tehát az ilyennel felhagyni addig, mig az eljáró pénzügyőrségcsupán „akadékoskodik" és nem indit jövedéki eljárást, a mely esetleg az engedély teljes elvonásához vezethet. Az I. hiányzó füzetei
megküldtük. Ebből, valamint a harmadik füzetben levő büntetőhatározatokból meggyőződhetik arról, hogy a pónzügyőrségneK:
igaza van. A visszaélés pedig törvényes védelmet nem talál.

