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Landesqelere des jahers 1877. 1877

Landesqelere des jahers 1877. 1877

Sandesgefek-Sammlung für das jahr 1886. 1886

Sandesgefek-Sammlung fűr das jahr 1886. 1886

Selek-Sammlung für das jahr 1889. 1889

Selek-Sammlung für das jahr 1889. 1889

Helységnévtára a nagyméltósgái magy. kir kereskedelmügyi minister rendeletéből szereszti 
Dr Jekelfalussy Jōzsef az országos m. kir. stisztikai hivatal 1892

Orts lexikon der lander der ungarischen krone.Im auftrage sr.excellenz des 
kön.ung.handelsinisters verfasst von Dr Josef von Jekelfalussy 1892

A magyar korona országainak 1892-ik ÉVI ÁRÙFORGALMA a kerskedelemügyi magyar kir 
miniszter rendeletéből szereszti és kiadja az országos magyar kir, statusztikai hivatal 1893

Waarenverkehr der länder der ungarischen krone im jahre 1892 1893

A magyar korona országainak 1890.és 1891.évi népmozgalma 1893

A magyar korona országaiban az 1891.év  elején végrehajtott népszámlálás eredményei III 
rész épület-statisztika 1893

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge. I.,1893., im auftrage des kön. ung. 
Handelsministers verfasst und herausgegeben 1894

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1894. Erstes Heft. (I-XII.) 1894

A magyar korona országainak 1893 évi Árúforgalma 1894

A magyar korona országainak 1894 évi Árúforgalma 1895

A magyar korona országainak 1893.és 1894.évi Mezőgazdasági termelés 1895

A magyar korona országainak 1892.és 1893.évi népmozgalma VIII. Kötet 1895

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge. II.,1894., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1895

A magyárországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás eredményei., 5 
grafikai tablázattal. 1895

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1895. Erstes Heft. (I-IV.) 1895

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1895. Zweites Heft. (V-XLI.) 1895

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1895. 1895

Helységnévtára á magy.kir. Kereskedelemëügyi miniszter ür rendeletébol 1895

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1896. Erstes Heft. (I-XIII.) 1896
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Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge. III.,1895., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1896

A magyar korona országainak 1895. ÉVI, Külkereskedelmi forgalma XIV. Kötet 1896

Magyarország  népessége a pragmatica sanctio korában 1720-21 1896

Gazdaczimtára. 1897

A magyar korona országainak 1896. ÉVI, Külkereskedelmi forgalma XVII. Kötet 1897gy g g g j g
mezögazdasági statistika fejlödése s az 1895.VIII évi törvényozikk alanján végrehajtott 
ősszeirás főbb eredmnyei kőzségenkint. 1897

A magyar korona országainak Mezőgazdasági statiszikája második rész mezögazdasági 
termelés 1895. és1896. évben. 1897

A magyar korona országainak Mezőgazdasági statiszikája elsö rész a magzar 
mezögazdasági statistika fejlödése s az 1895.VIII évi törvényozikk alanján végrehajtott 1897

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge. IV,1896., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1897

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1897. Erstes Heft. (I-XV.) 1897

A magyar korona országainak hitelintézetei1894 ben 1897

Tüzkárok 1895. és 1896 évbien XIX kötet 1898

Helységnévtára 1898 a kerskedelemügyi m. kir miniszter rendeletéből szereszti Dr 
Jekelfalussy Jōzsef 1898

A magyar korona országainak 1897. ÉVI, Külkereskedelmi forgalma XX. Kötet 1898

Budapest székes főváros statisztikai évkönyve II. Évfolyam 1895 és 1896 1898

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1898. Erstes Heft. (I-IX.) 1898

A magyar korona országainak 1898. ÉVI, Külkereskedelmi forgalma XXIII. Kötet 1899

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge.V,1897., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1899gy g j , gy
országainak 1892-ik ÉVI ÁRÙFORGALMA a kerskedelemügyi magy. kir miniszter 
rendeletéből szereszti és kiadja a  magy. Kir.kozponti  statusztikai hivatal 1899

Gesetz-Sammlung für das Jahr 1899. 1899

Gesetz-Sammlung vom Jahr 1900. 1900

A magyar korona országainak 1899. ÉVI, Külkereskedelmi forgalma XXVI. Kötet 1900

A magyar korona országainak 1897.évi népmozgalmi statisztikàja XXII. Kötet 1900

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge.VI,1898., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1900

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge.VII,1899., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1901
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Budapest székes főváros statisztikai évkönyve III. Évfolyam 1897 és 1898 1901

Die krankenkassen der länder der ungarischen krone in jahre 1898.band XXV 1901

A magyar korona országainak 1900. ÉVI, Külkereskedelmi forgalma XXIX. Kötet 1901

Ungarisches statistisches jahrbuch,neue folge.VIII,1900., im auftrage des kön. ung. 
handelsministers verfasst und herausgegeben 1902

Budapest székes  főváros statisztikai évköyve V. évfolyam 1902 1904

Budapest székes  főváros statisztikai évkönyve IV. évfolyam 1899-1901 1904

A magyar korona országainak 1891.és 1892.évi Mezőgazdasági termelés 3 grafikai 
térképpel. 1983

Commerce extérieur des pays de la sainte couronne hongroise de 1882 á 1913 1913

A magyar korona országainak vasutjai 1897., 1898. és 1899. évben. a kerskedelemügyi 
magy. kir miniszter rendeletéből szereszti és kiadja a  magyar kir.kozponti statusztikai hivatal 1899
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