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rosoknak, szesztermelőknek. Képviselve van a magyar ezukor-ipar 
és vegy-ipar^ szaklapjok van még a sőrfőzőknek és komló-terme
lőknek és szesz-iparosoknak- Ezekhez kell számítanunk még néhány 
általános ipari szaklapot is. 

A különféle pénzügyi, kereskedelmi, hitel- és biztositásügyi 
lapok mellett külön újságok van a dohányárusoknak (két szaklap), 
a fűszerkereskedőknek, fakereskedőknek, vaskereskedőknek. 

Több újsággal van képviselve a sport és turístika ; van fürdő-
és utazási közlöny, vadász- ós verseny-lap, vasút és közlekedési 
közlöny. 

A különféle foglalkozások közül felemlítjük, a halászatnak, a 
hajózásnak, kertészetnek, a könyvkötészetnek, a házfelügyelőknek, 
fodrászoknak, tűzoltóknak lapjait sőt még léghajózási szaklap is van. 

Vannak végül egészségügyi, zenészeti és különféle érdekek 
szolgálatában álló szaklapok. 
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