
II. A budapesti napisajtó. 

III. A vidéki sajtó. 

IV. Hírszolgálat. 

V. Szaksajtó. 

Időszaki sajtótermék (hírlap és folyóirat) a v i 
lágháború előtt 2.205, 1926-ban 1.0491) jelent meg 
az országban. A háború előtt 120 vágón papirt hasz
nált fel a napisajtó, a háború után 100 vagont. 

VI. Nyomdászat. 

A nyomdák száma jelenleg 631. Általában a 
sajtó által foglalkoztatott egyének számát 60.000-en 
felül tehetjük. 

VII. Könyvkiadás. 
A kiállított anyag szerint kb. 1.500 népkönyvtá

runk van, 40 kultúrkönyvtár. Az évi könyvtermelés 
1926-ban megközelítette a 4.000 könyvet. A lakosság 
számához való arányításban Magyarország közvetle
nül Németalföld és Dánia után következik, ha azon
ban a megjelent könyvek számát az államháztartás 
kiadási lételeivel állítjuk arányba, a magyar könyv
termelés az összes államok könyvtermelését megelőzi* 

VIII. Olvasóasztalok. 
A kiállítás magyar osztályában a hírlapok és fo

lyóiratok friss számai s mintegy 1000 drb., a kia
dók által kiállított könyv a látogató közönség ren
delkezésére áll. A könyveknek egyharmad része 
magyar írók idegen nyelvre fordított munkája. 

E. D. dr. 

Kisebb közlemények. 
Petites Communications. 

Nemzetközi távbeszélőstatisztika. 

Statistique internationale des téléphones. 

Az American Telephone and Telegraph Com
pagnie adatgyűjtése szerint 1926. január 1-én a 
földkerekség távbeszélőállomásainak száma 27*8 
millió volt. A távbeszélőállomások 61%-a az Egye
sült Államokra esett, holott egész Európa részese
dése csak 27%-ot tett k i . Európában! Németország 
vezet 2*6 millió állomással, a második helyen Anglia 
áll 1*4 millió állomással, harmadik Franciaország 

737 ezer állomással. Hazánkban a lávbeszélőállo-
mások száma 78.451, l) az állomások világlétszá
mának 0*28%-a. Száz lélekre 0*9 állomás esik (Né
metországban 4*1%). A távbeszélővezetékek hossza 
a földkerekségen 140 millió km., amelyből Észak-
Amerikára 64*8, Európára 27*7% esik. Az európai 
vonalhosszból Németország 34*5%-al részesedik. 

Oroszország külkereskedelme. 

Commerce extérieur de la Russie. 

Az orosz szovjet unió a moszkvai hivatalos kül
kereskedelmi kiadvány szerint az 1927 szeptember 
30-ával zárult pénzügyi évben 712*7 millió rubel 
értékű árut vitt be az európai és ázsiai határokon 
s ugyanott 770*5 millió értékű árut exportált. Az év 
k iv i te l i többlete tehát 57*8 millió rubel volt. Ez az 
aktívum csak mintegy A / 6 -a Oroszország háború 
előtti átlagos k iv i le l i többletének. 

Csupán az európai határokon át lebonyolítóit 

forgalom az előző évekkel összehasonlítva a követ
kező volt: 

B e v i t e l K i v i t e l Mérleg 
m i 1 1 i ó r u b e 1 

1909/13 1.003-7 1:422-8 + 419*1 
1922/23 1479 1332 — 14*7 
1923/24 2005 339 7 + 139-2 
1924/25 360 9 325-6 — 35 3 
1955/26 415 0 415-6 - f 0-6 
1926/27 4432 497 5 + 54 3 

A) Ez a szám — a Nemzeti Múzeum adata — az 
1920. év folyamán megjelent időszaki sajtótermé
kekre vonatkozik s összhangban van a Központi Sta
tisztikai Hivatal 1926 elején megejtett számlálásával, 
amely szerint a felvétel időpontjában az újságok 
száma 934 volt. 

Az adatok összehasonlítása céljából e táblázat 
háború utáni adatai háború előtti árszínvonalra 
vannak visszavezetve. 

l) 1926 végén 80.183. 




