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Szomorú téma a kivándorlás kérdése. Szomorú, hogy egye- 

sek kényszerítő körülmények folytán kénytelenek ezzel foglal- 

kozni, hová és hogyan vándorolhatnának ki, miután ott, ahol 

születtek, ahol őseik éltek, ahová őket minden idegszáluk, érzé- 

sük köti: hazájukban nem lehet megélhetésük. 

Ahogy Aba Sándor velem e füzetnek tartalmát megismer- 

tette, ezeken az oldalakon nincsen szó politikáról·, nincsen szó 

sem lebeszélésről, sem rábeszélésről, csupán száraz tények felso- 

rolásáról. Annak, aki a kivándorlás szomorú gondolatával fog- 

lalkozik, igen sok mindent kell megismernie, mielőtt elhatáro- 

zásra jöhetne. Ε füzet a különböző követségeken és konzulátu- 

sokon beszerzett adatok együttességét adja, tudnivalókat arra- 

nézve, ami e nagyjelentőségű elhatározásnál fontossággal bírhat. 

Szomorú aktualitással bír e füzet sokak számára és csak azt 

kívánhatom, egy jobb jövő, a békés fejlődés, a munka lehetősége, 

a gazdasági élet fellendülése és legelsősorban a magyar nemzet 

szempontjából, bárcsak minél rövidebb ideig bírna aktualitással 

mindaz, amit e füzet tartalmaz és bárcsak minél kevesebb ember- 

nek lenne rá szüksége. 
 

Budapest, 1939 június 23-án. 

Vázsonyi János dr. 

  



Bevezetés 

Midőn útjára bocsájtom ezt a könyvet, úgy érzem hézag- 

pótló részt töltök be a kivándorlás fontos problémájánál. Végig- 

jártam a követségeket és a konzulátusokat, mindenhol megér- 

deklődtem, miként lehetséges az országokba való bejutás. Meg- 

tudakoltam milyen szakmabelieket látnak szívesen, milyen ott 

az éghajlat és az elhelyezkedési lehetőség. Tettem ezt azért, hogy 

aki e könyvet kezébe veszi, otthon tanulmányozhassa át a lehe- 

tőségeket és szívességeket véltem tenni a követségeknek és a 

konzulátusoknak is, mert úgy éreztem, hogy fölösleges kérdezős- 

ködéstől tehermentesítem őket. 

Meg kell itt írnom egy szubjektív érzésemet is. Fájó szívvel 

vettem kezembe a tollat, hogy a kivándorlásról írjak, mert erős 

hittel érzem és tudom, hogy akik könyvemet olvassák, elszoruló 

szívvel s könnybelábbadó szemmel határozzák el magukat a dön- 

tő lépésre. És mikor kérem Önöket, hogy fogadják szeretettel e 

könyvecskét, csak egyet mondhatok: teljes lelkiismerettel és 

alapossággal állítottam össze az adatokat. Azt kívánom, hogy 

minél kevesebben vegyék kezükbe a vándorbotot és minél többen 

maradjanak meg a hazai rög mellett. Bár adná az Isten, hogy e 

könyv adataira ne lenne szükség és itthon imádkozhatnánk el 

hálatelt szívvel, hogy: 

„Isten áldd meg a magyart!” 

Aba Sándor. 
  



A kivándorlás problémája
 

A magyar zsidóság egyik legégetőbb problémájává lépett elő 

a kivándorlás kérdése. Az utolsó két évtized alatt csak egyes 

kalandkeresők és a hirtelen meggazdagodást vágyók vették ke- 

zükbe a vándorbotot, csoportos kivándorlásról azonban alig hal- 

lottunk. 

Most, alig egy éve, az első zsidótörvény megszavazása után, 

a magyar zsidók egy része jobb belátása ellenére is kénytelen 

elhagyni a hazát és keresniök kell egy olyan országot, ahol meg- 

alapíthatják új életüket. Természetes, éppen az utóbbi évek ese- 

ményei miatt egymás után csukják be az országok a sorompóikat 

a bevándorlók előtt. így tehát mind nehezebbé válik az elutazás 

és a letelepedés kérdése. A kényszer azonban erősebb a lehetet- 

lennél is és igen sokan utolsó filléreiken utaztak el, hogy csak a 

kiszállásnál ébredjenek tudatára annak, hogy vissza kell for- 

dulniuk. 

Ettől a csalódástól és sok utánjárástól akarjuk megkímélni 

a kivándorolni szándékozókat, amikor a következőkben ismer- 

tetjük az egyes országokba való bevándorlás lehetőségeit és 

módjait. A könyv teljesen objektiv módon sorolja fel a szóba- 

.jöhető országokat, sem elriasztani, sem csábítani nem akarunk 

senkit, csupán felvilágosítással szolgálunk. A könyv lapjain 

megtalálhatja mindenki hiánytalanul a követségek és konzulá- 

tusok helyét, fogadási idejét és felvilágosítást nyer azokról a 

kellékekről, melynek birtokában megkezdheti az esetleges új 

életét. 

  



Északamerikai Egyesült Államok 

A követség és a főkonzulátus, valamint a kereskedelmi- 

attasé hivatala V., Szabadság-tér 12. szám alatt van. A telefon- 

szám 129-510. Hivatalos órák a nyári időszakban 8— ½   3  között, 

télen pedig 9—5 között vannak. 

Valamikor a kivándorlók minden álma Északamerika volt.. 

A háború előtt az volt a helyzet, hogy ide korlátlan számmal en- 

gedték be a letelepülni szándékozókat. A háború utáni időszak- 

ban azonban olyan hatalmas népvándorlás indult meg a tenge- 

rentúlra, hogy a hatóságok a legszigorúbb rendszabályokat lép- 

tették életbe, s rendkívül lecsökkentették a bevándorlási kvótát. 

Az utóbbi két év alatt a közismert európai események miatt a ki- 

vándorlási folyamat még erősebbé vált és Amerika — minden 

humanitása és emberszeretete ellenére is — kénytelen lezárni 

határainak sorompóját, mert itt is igen erősen érezteti hatását, 

a gazdasági világválság. 

Sok újat Északamerikáról nem tudunk írni, hiszen a föld- 

kerekség majd minden embere ismeri az ország leírását. Külön 

érdekesség az, hogy lakosainak száma ugrásszerűen emelkedik. 

Néhány évvel ezelőtt az összlakosság 127 millió volt, most pe- 

dig a lakosok száma felül van a 130 millión is. 

Az amerikai polgár közismerten fajra, vallásra való tekin- 

tet nélkül fogadja magához embertársát. Az időjárás szélsősé- 

ges. Az északi részen nyáron tűrhetetlenül rekkenő a meleg és, 

télen sarki méreteket ölt a hideg. Az Egyesült Államok déli ré- 

szén ugyanekkor állandó a tavasz, soha nincs túl meleg. 

Pénzük a dollár, amelyből a dolgozó polgárok sokat keres- 

nek, de a megélhetés olyan drága, hogy bizony ezt a sokat is 

könnyűszerrel el tudják költeni. A mi európai fogalmaink sze- 

rint szinte hihetetlennek tűnik fel, hogy egy középosztálybeli hi- 

vatalnok lakásának havi bére 1000—1200 pengő, a napi élelme- 

zés pedig háromtagú család részére 30.— pengőbe kerül. Igaz,, 

hogy a hetibérek oly magasak, hogy a hivatalnok saját modern 

áramvonalas autóján száguldozik. Az élelmezési cikkekkel ellen- 

tétben az ipari produktumok terén nagy az olcsóság. Egy köze- 

pes Ford autót már 300.— pengőért lehet vásárolni. 

Természetesen fentiek csak azokra nézve megszívlelendők,, 

akik azon szerencsések közé tartoznak, hogy megkapták az ame- 
 

  



7 

 

rikiai vízumot. Ez azonban ma nehezebb, mint valaha a Paradi- 

csomba jutni. A kvotális elosztás szerint évente 840 magyar be- 

vándorlót engednek be az Egyesült Államok területére, ezek kö- 

zül 650 magyarországi, a többi a világ más tájáról kerül ki. A 

bevándorláshoz a következő szükséges kellékeket kell megsze- 

rezni: útlevél, erkölcsi bizonyítvány, orvosi bizonyítvány és külön 

affidavit. Ez az affidavit egy oly értelmű és Amerikából kelt 

írás, hogy ott a kivándorlót vagy rokona, vagy közeli hozzátar- 

tozó megmenti az első időben bekövetkezhető napi gondoktól. Ha 

mindezek meg vannak, úgy semmi akadálya nincs, hogy a kiván- 

dorolni szándékozó megkapja a vízumot. Csupán egy baj van. 

Az utóbbi két év alatt annyi jelentkező volt, hogy aki az utóbbi 
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liât hónap alatt akart kiutazni, vagy kivándorolni, az csak — jó 

esetben — 25 év múlva értteti el az amerikai partokat. 

Ha már kint van, úgy az elhelyezkedési lehetősége teljesen 

korlátlan. Azt tehet és azt csinálhat amit akar. Lehet vállalkozó, 

gyáros, kereskedő, iparos, tisztviselő, vagy farmer. Senki sem 

kérdezi meg tőle, hogy mi akar lenni. Természetesen ez ahhoz 

van kötve, hogy fel kívánja-e venni az amerikai állampolgársá- 

got. Ennek a módja az, hogy mihelyt partra száll, kérvényt ad 

be a hatóságokhoz, mely szerint amerikai állampolgár kíván 

lenni. Ez az u. n. első papír. A hatóságok nem kívánják az első 

papír felmutatását, de igen jó néven veszik. Ha a bevándorló 5 

évig nem kerül összeütközésbe a törvényekkel, úgy 5 év után 

megkapja az állampolgárságot. 

Az útirány rendszerint a new-yorki hajóvonal, Ez az út há- 

rom és fél napig tart és az útiköltség 550—800 pengőbe kerül. 

Figyelmeztetünk minden zsidó vallású Északamerikába ki- 

vándorlót, hogy partra szállása után ne maradjon New-Yorkban, 

Chikagoban, vagy Philadelphiában, hanem azonnal üljön vo- 

natra és utazzon el Nyugatra. Ebben a három városban ugyanis 

összesen 4 millió zsidóvallású polgár él, egyedül New-Yorkban 3 

millió. Információnk szerint már itt is fellángoltak az antiszemita 

mozgolódások, éppen a zsidóság nagy száma és állandó szaporo- 

dása miatt. Ezzel szemben Nyugaton alig pár ezer zsidó él. Itt 

nincs is zsidókérdés és a fenti városokban sem lenne, ha a négy- 

millió eloszlana az Egyesült Államok egész területén, Ezért 

ajánlatos, ha a kivándorló zsidók mennél inkább a nyugati része- 

ken raknák le új otthonuk alapját. 

Argentina 

Az argentin követség József-körút 3. szám alatt van. Fo- 

gadó órák 11-től l-ig, telefon: 130-120. A bevándorlás iránti kér- 

vényeket a buenos airesi „Bevándorlási Hatóság”-hoz kell cí- 

mezni. Engedélyt elsősorban az kap, akinek a legközelebbi hoz- 

zátartozója legalább 2 év óta az országban él és garanciát vállal 

arra, hogy a bevándoroltat az első időben eltartja és munkához 

segíti. Ha olyan valaki akar kivándorolni, akinek nincs kint 

hozzátartozója, annak a kérvényben fel kell sorolni az okokat 
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miért választotta Argentínát. Argentínában nincs szabályozva, 

milyen összeget kell letenni  biztosítékul. 

Argentína Délamerika egyik legnagyobb, legnépesebb ál- . 

lama. Területe harmincszor akkora, mint a mai Magyarország, 

lakossága viszont alig több 13 milliónál. Argentina három nagy 

vidékből áll. Az egyik, amelyik Bolíviától a Tűzföldig terjed ko- 

pár, földmívelésről szó sem lehet, viszont a hegyvidék bányater- 

mékekben igen gazdag. Különösen kőolaj termelése jövedelmező. 

Argentina másik nagy vidéke a La Plata alföld, amely elsőrendű 

termőtalaj. A harmadik rész Patagónia, amely szintén meglehe- 

tősen rideg és hűvös vidék. Itt inkább juhtenyésztéssel foglal- 

koznak. Argentína természeti adottságai a lakosságot csaknem 

teljesen a mezőgazdaságra utalják, éppen ezért legszívesebben a 

földművelő bevándorlókat látják. 

Bolivia 

Bolíviának Magyarországon nincs képviselete. Informá- 

cióink szerint a beutazást külön engedélyhez kötik és minden le- 

települni szándékozónak 3.500 frank biztosítékot kell letenni. A 

kérvényeket a párisi konzulátushoz kell elküldeni ahonnan Bolí- 

viába, nevezetesen a kormány székhelyére La Pazba továbbítják. 

Bolíviának nincsen tengerpartja. Az ország északi részén le- 

het valami kis földművelést és állattenyésztést folytatni, de az 
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ország déli fele csaknem sivatag jellegű. A terület legnagyobb 

része őserdő. Az ország gazdasági életének főága az ónbányá- 

szat, amelyből jelentős a kivitel. Az éghajlat nem tropikus, sőt 

meglehetősen hűvös, de viszont egészséges. Fővárosa változik 

aszerint, hogy melyik forradalmi párt győz. Bolíviába is a leg- 

szívesebben földművelőket, illetve ezzel összefüggő iparágakkal 

foglalkozókat látnak. 

Brazília 

A budapesti brazil követség Nádor utca 25 szám alatt van. 

Fogadó órákat hétfőn és pénteken délelőtt 10-tcft l-ig tartanak. 

Kivándorolni szándékozónak a brazíliai Belügyminisztériumtól 

kell a beutazási engedélyt kérelmeznie, ahol legtöbbször a buda- 

pesti konzulátus véleményezése alapján döntenek. Ide a vízum- 

díj 22 pengő, az orvosi vizsgálat pedig 10 pengő. 

Brazília a föld egyik legnagyobb területű állama. Területe 

8 és ½
 
 millió négyzetkilóméter. Lakossága is tekintélyes; 48 mil- 

lió ember. Az óriási terület miatt természetesen különböző vidé- 

keken különböző az éghajlat és az egészségügyi viszonyok. Az 

Amazonas folyó alföldje termékeny és a mellette elterülő sikság 

egyenletes, az éghajlat pedig trópusi. Itt az indiánokon és a né- 

gereken kívül fehér ember alig él. A brazil őserdőket zöld pokol- 

nak nevezik, európai ember nem. is bírja itt ki. A hegyvidéken 

van az ország legtermékenyebb része. Ezenkívül az ország leg- 

fontosabb területe az óceáni szegély. Itt virágzik legjobban a 

földművelés. Sok búzát, gyümölcsöt termelnek, ezenkívül az ál- 

lattenyésztés is magas fokon áll. Braziliában legfontosabb a ká- 

vétermelés, a cacaotermesztés, valamint a szarvasmarha tenyész. 

tés. Rendkívül nagy jövője van a vas és érctelepeinek és óriási 

erdőségeinek. Ezeknek kihasználása a jövő munkásaira vár. 
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Chile 

A budapesti főkonzulátus Benczúr utca 25. alatt van. Fogadó 

érák naponta 4-től 6-ig. Telefon: 110-321. Chilébe csak úgy lehet 

kivándorolni, ha valakinek legközelebbi hozzátartozója él kint, 

aki garanciát vállal arra nézve, hogy a bevándorlót első időben 

támogatja, azután pedig álláshoz juttatja. 

Chile különös alakú állam, 4.200 km. hosszúságban húzódik 

a Csendes Óceán mellett. Felszíne nem igen változatos. A belső 

területén hatalmas salétrom, és konyhasó telepek vannak s ezek 

adják meg gazdasági fejlődésének legfontosabb alakját. Chilé- 

dben igen kevés a csapadék, viszont dél felé az ország fokozatosan 

veszít sivatagi jellegéből, mert egyre több esőt kap. A déli ré- 

szen igen erős termővidékek vannak, többek között itt van a bur- 

gonya őshazája. Délen az állattenyésztés is virágzik, különösen 

a szarvasmarha és lóállömány. Még délebben a vidék egyre ko- 

párabb lesz s megjelennek a gleccserek is, Chilében gazdag arany 

és ezüstbányászat van, sőt dús vasérc telepekre is bukkantak. 

Chüe lakossága 4 és ½  millió, ezek közül csupán 35%-a fehér 

ember. A főváros Santiago 712.000 lakossal. Chiléhez tartozik 

még Juan Fernandes sziget a Csendes Óceánban. 

Costa Rica 

Budapesten konzulátusa van a gróf Klebelsberg utca 15. 

szám alatt az I. em. 1. számú lakásban. A telefon: 12-16-06. Fo- 

gadó órák mindennap 2-3 óra között. A Budapesti Costa Ricái 

konzul: Kánitz Vilmos. 

        Costa Rica egyike a középamerikai kis államoknak. Nikara- 
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gua és Panama  közt fekszik. Területe igen kicsiny. Valamivel 

kisebb, mint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Viszont eléggé 

sűrűn lakott. Egy millió ember él Costa Ricában, akik jobbára 

kávé és gyapot termeléssel foglalkoznak. Egyetlen nagyobb, 

számottevő városa a tengerparton fekvő San José, mely egyben 

a főváros is. Costa Rica éghajlata kitűnő, amelyet a tenger kö- 

zelsége szabályoz. 

Costa Ricában igen meg vannak szigorítva a bevándorlási 

feltételek. Nyolc hónapai ezelőtt rendeletet bocsájtott ki a costa- 

ricai kormány, amelyben megtiltja a zsidó fajtákhoz tartozók- 

nak a bevándorlást. Ez alól kivételt csupán azok a zsidók képezik, 

akik szellemi vagy testi kiválóságuk révén eddigi hazájukban is 

vezető szerepet játszottak. így olimpiai, vagy Európa bajnokok, 

vagy olyan egyének, akik eddig nagy iparvállalatokat és vállal- 

kozásokat teremtettek. Ezek részére a konzul javasolhatja a vi- 

zűm kiadását és ilyen esetben a costa-ricai kormány sem zárkor 

zik el a bevándorlás lehetőségének megadása alól. Az okmányo- 

kat mindig az illető ország konzulja vizsgálja felül és úgyszintén 

az ő véleményezése a döntő. 

A costa ricai állampolgárságot két év alatt lehetett elérni, 

most ezt felemelték négy évre. A kivándorlónak nem szabják 

meg, hogy miként dolgozzék, de ha már kint van minden lehető- 

séget megadnak. 

Az útirány Costa Ricába braziliai hajó útvonal. Az útikölt- 

ség 1000-1200 pengő.  

Mexikó 

A budapesti konzulátus Báthory utca 3 szám alatt van. Fo- 

gadó órák delelőt 9-től 12-ig. Telefon: 120-991. A mexikói beván- 

dorlást meglehetősen megnehezítették. Nagyob városaiba nem 

engedélyeznek letelepedést, csakis kisvárosba, vagy telepekre 

lehet menni. A mexikói kivándorló munkavállaló nem lehet, 

csakis akkor mehet ki, ha munkaadó lesz. Ehhez természetesen 

tőke kell, s ezért a mexikói kormány minden bevándorlótól 1000 

pesot kíván. Legszívesebben veszik Mexikóban, ha ezt az össze- 

get földbirtokvásárlásra fordítják. 

Mexikót két részre oszthatjuk. Az északi fél az ország túl- 

nyomórészét foglalja magába, a déli rész már idegen vidék, Kö- 
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zépamerika egy darabja. Az alacsonyabban fekvő tengerparti 

síkságon igazi trópusi forróság uralkodik, a magas fensíkon el- 

lenben kellemes és egészséges a hőmérséklet. A nyár a miénknél 

nem forróbb, a tél viszont sokkal enyhébb. Az ország gazdasági 

életét nem lehet virágzónak mondani, mert a sok forradalom és 

nagy latifundiumok óriási kiterjedése nem kedvezett a fejlődés- 

nek. Mexikó azonban ennek ellenére is gazdag ország, mert 

földje nagy értékeket rejt magában. A legbiztosabb és legna- 

gyobb jövedelem a bányászat és a bányatermékek kivitele. A la- 

kosok száma 19 millió körül van, melyből kétötöd rész spanyol 

leszármazott, másik kétötöd rész indiánok, a többi egyötöd rész 

pedig néger és európai bevándorolt. A főváros Mexikó, 1 millió 

lakossal. A kikötővárosai közül Veracruz és Tampico a legfor- 

galmasabb. 

Paraguay 

Paraguay államnak Budapesten konzulátusa van a Bajza-u. 

46. számú házban az első emeleten. Fogadó órák vasárnap és 

ünnepnap kivételével délután 3—5 óra között vannak. A tele- 

fonszám: 12-22-42. A paraguayi magyar főkonzul Zichy Ernő 

gróf. 

Kivándorlás szempontjából a délamerikai államok között 

Paraguay áll vezető helyen. Területe akkora, mint a mai Német- 

országé, lakosainak száma pedig összesen 2 millió. Tehát a te- 
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rület igen gyéren lakott. Pedig Paraguay éghajlata igen kedvező 

még a mi középeurópai fogalmaink szerint is. A hőmérő higanya 

sohasem kúszik a 36 fok fölé és nem esik le 20 fok alá. Kitartó 

esőzés és fojtogató szárazság ebben az országban nincsen. 

Paraguay 200 év óta önálló ország és — érdekes — ez alatt 

az idő alatt igen keveset fejlődött. Valószínűleg azért, mert ma- 

gas hegyekkel körülhatárolt, nincs tengeri útja s csak egy nagy 

folyó szeli keresztül az országot. Az országban számos kisebb 

mezőváros van és csupán egy nagyobb település létezik, a fővá- 

ros, amelynek neve: Acuncion. Acuncion lakosainak száma száz- 

ezer. Ezek főként hivatalnokokból, állami tisztviselőkből tevőd- 

nek össze. A fővárosban kevés a kereskedés. 

Acuncionon kívül több említésre méltó város nincsen, mert. 

a többi település csupán 20—30 házból áll. Ezekben a települé- 

sekben főként a vidéki földtulajdonosok élnek kolóniák szerint. 

A helyzet „ugyanis az, hogy spanyol, német, francia, angol és 

indián kolóniák vannak, amelyek élénken ápolják a hazai kap- 

csolataikat. 

Paraguay valutája a peso, amelynek értéke azonban az 

argentínai pesonak csupán egytizede, viszont a paraguayi peso 

vásárlóértéke az országban igen magas. 

A paraguyai kivándorlás feltételei meglehetősen könnyűk,  

még az az előny is megvan, hogy ide korlátlan számban lehet 

kivándorolni. A budapesti konzulátus csupán erkölcsi és orvosi 

bizonyítvány felmutatását kívánja s annak igazolását, hogy 

a kivándorlók földműveléssel akar foglalkozni. Az intellektuális, 

elemeknek sem szigoríthatják meg a bevándorlást, ehhez csupán 

az kell, hogy az illetők Paraguayból munkavállalási szerződést: 

mutassanak fel. Meg kell itt jegyeznünk, hogy aki itt földműve- 

léssel akar foglalkozni, az igen olcsón juthat földhöz. A mi pén- 

zünkre átszámítva 10.000 holdat kaphat 1000 pengőért. A ki- 

vándorló iparos is lehet, ha ez a mezőgazdasággal kapcsolatos. 

Paraguayban délamerikai hajókon lehet kiutazni. A leg- 

célszerűbb Argentina felé utazni, onnan vasúton, vagy hajón 

lehet feljutni Paraguayba. Az útiköltség nem tesz ki többet 

800 pengőnél. 

A paraguayi állampolgárságot öt év után lehet megsze- 

rezni, ha ezen idő alatt a kivándorló nem vétett az ország tör- 

vényei ellen. Különleges érdemek esetén az állampolgárságot; 

már előbb is megadják. 
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Befejezésül mint érdekességet említjük meg, hogy Para- 

guayban egyetlen gyár működik, egy cukorgyár, az is egy ma- 

gyar kivándoroltté, Singer Bertalané, aki harminc évvel ezelőtt 

telepedett le Paraguayban és azóta a gyárban már háromszáz 

munkással dolgozik és az odaérkező magyarokat is alkalmazza. 

Peru 

A budapesti főkonzulátus Kossuth Lajos utca 10 szám alatt 

van. Főkonzuli: Neruda Nándor dr. Fogadóórák minden délelőtt 

10 órától. Telefon: 189-986. A perui bevándorláshoz 2.000 dollár 

biztosítékot kell letenni. Ha a bevándorló ekkora összeggel nem 

rendelkezik, úgy a perui belügyminisztérium megelégszik egy 

olyan munkavállalási szerződéssel is, amely havi 200 dolláros 

fizetést biztosít. 

A bevándorlási kérvényt a rendőrmimsztériumhoz kell cí- 

mezni. Peruba turista vízummal is ki lehet jutni, ebben az eset- 

ben, ha közben valaki állást szerez, kint maradhat. 

Peru Ecquadortól délre közel 2.000 km hosszúságban az 

Andok vidékét foglalja el. Óriási területű állam, túlnyomó része 

hegyvidék, de jelentékeny síksági része is van. Az alföld roppant 

termékeny és sok esőt is kap, maga a hegyvidék fensíkjain azon- 

ban kellemetlen éghajlat uralkodik. Bár az éghajlati viszonyok 

nem kedvezőek, mégis sok értékes és művelésre való vidék van. 

Bányászatából csak a réz jelentős. Peru óriási területén csak 7 

millió ember él. Kreolok 800.000 vannak, a négerek száma pedig 

100.000 körül lehet. Az ország fővárosa a 310.000 lakosú Lima. 

Legjelentősebb kikötővárosa a 77.000 lakójú Callao. 
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Uruguay 

A budapesti főkonzulátus: Istenihegyi út 8., fogadó órák: 

délután 4-től 6-ig. Telefon: 357-550. 

Az uruguayi bevándorlási lehetőség igen nehéz, a kérvénye- 

ket legtöbb esetben elutasítják. Kivételes esetekben mégis meg- 

engedik a bevándorlást, főként a mezőgazdák részére. A kérel- 

mezőnek minden egyes esetben tanúsítani kell, hogy kommunista 

mozgalmakban nem vett részt és az erkölcsi bizonyítványt is úgy 

kell kiállítani, hogy külön bizonyítják, hogy a kérvényező nem 

volt kommunista. A kérvényeket Montevideoba a külügyminisz- 

tériumhoz kell címezni és itt döntenek az engedély megadásáról. 

Uruguay a legkisebb a délamerikai államok között, de vi- 

szont a legsűrűbb a lakossága. A tengerparti részek elég sok 

csapadékot kapnak, a belső területek már kevesebbet. Területé- 

nek csak kisebb része szántóföld, az állattenyésztés azonban igen 

jelentős. Uruguaynak ma 9 millió szarvasmarhája és 15 millió 

juha van. A legjobb elhelyezkedési lehetőség a húsfeldolgozó 

gyárakban van, ahol évenként 1 millió szarvasmarhát dolgoznak 

fel sózott, fagyasztott és konzervhúsnak. Az ország 187.000 km
2 

területén több mint 2 millió ember él. A bevándorlók között leg- 

nagyob számban olaszokat, franciákat és argentinokat találunk. 

A fővárosa Montevideo, amely középpontja az ország vasúti és 

tengeri kereskedelmének. 

Nagybritannia és birtokai 

A követsége I., Verbőczy-utca 1. Telefon: 160-170. A kon- 

zulátus, útlevél és vízumosztály Petőfi-tér 3. Hivatalos órák: 

vasár- és ünnepnap kivételével ½  10-től ½ 1-ig. Anglia és az an- 

gol gyarmatokra érvényes letelepedési engedélyhez a követke- 
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zők a tudnivalók: a kérelmet angol nyelven kell megírni és tartal- 

maznia kell a születési évet, családi állapotot, állampolgársá- 

got, a vallást, az utasok számát, nemét, foglalkozását s ameny- 

nyiben gyermekek is utaznak, azoknak nevét, korát és számát. 

Pontosan meg kell jelölni a fontsterling összegét, amelyet az 

utas a partraszállás alkalmával felmutat. Meg kell írni a lete- 

lepedési országban állandó lakással bíró rokonok, barátok, vagy 

olyan személyeknek pontos nevét és címét, akihez a kérvényező 

utazik. Ezenkívül tartalmaznia kell azon cégnek vagy személy- 

nek a pontos nevét vagy címét, aki a kérvényezőt megérkezése 

után szolgálatába fogadja. 

Anglia (Egyesült Királyság) 

A föld legkedvezőbb helyzetű országa. Minden oldalról ten- 

ger veszi körül és közvetlen szomszédságban van Európa leg- 

műveltebb és leggazdagabb területeivel. Területe három részből 

áll: Skótországból, Angliából és Észak-Írországból. Skótország- 

ban igen kevés termő vidék van, átlag 7—8 ember esik egy négy- 

zetkilóméterre, ezzel szemben gazdag vas- és szénbányák van- 

nak. Angolország az angol nagy ipar legfontosabb területe. ír- 

ország szabad állam, amely azonban szorosan Nagy-Britanniá- 

hoz tartozik. Az Egyesült királyság fővárosa London, 8 és fél- 

millió lakossal. Az Egyesült Királyság területére aá európai 

események miatt igen nagy számmal akarnak kivándorolni. A 

sziget túlzsúfoltsága miatt azonban csak igen korlátozott szám- 

iban engedik meg. A kivándorlás nem quotális, hanem szemé- 

lyenkénti és legtöbbször úgy történik, hogy csak meghatározott 

időre adnak engedélyt, amelyet azonban tetszés szerint meg- 

hosszabbítanák, aszerint, hogy a kivándorló bele tud-e helyez- 

kednie az angol gazdasági életbe vagy sem. 

Gibraltár 

Nagy-Britannia gyarmata az Ibériai félsziget déli csúcsán. 

Hadikikötő és az angol tengeri hatalom egyik kulcspontja. Ki- 

épített katonai bázis, éppen ezért, a féltett katonai munka miatt 

bevándorlási engedélyt nem adnak. 
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Málta 

Korona gyarmat a Földközi tengeren Szicíliától délre. Há- 

rom szigetből áll. Lakosainak száma 240.000. Fővárosa és kikö- 

tője Valetta. Ez is angol erőd, melyet békében 8000, háborúban 

40.000 ember véd. Ez is katonai támpont. Letelepedésről itt sem 

lehet szó. 

Aden 

Ázsiai gyarmata Angliának. Védnökség az arab félsziget 

déli végén. 113.000 négyzetkilométer a területe, lakossága 

165.000 ember. A fővárosa Steaner-Point. Körülbelül 500 euró- 

pai él Adenben. A benszülöttek nagyrésze sóárúsításból és a ki- 

kötők forgalmából él. Adenben igen nagy az idegenforgalom. 

Évente kb. 1500 hajó vet horgonyt, ami azt jelenti, hogy a világ 

egyik legforgalmasabb kikötője. 

Azért kevés az európaik száma, mert részükre foglalkozási 

ág nem igen adódik és a kereseti lehetőségek is igen csekélyek. 

Információink szerint Adenbe lehet beutazási engedélyt kapni. 

Ausztrália 

A kérvények a következő címekre írandók: Ausralia House, 

Strand London. A kérvényező a partraszállás alkalmával 200 

fontsterlinget tartozik felmutatni, kivéve ha szerződéses ál- 

lásba van meghíva, vagy olyan ismerősökkel rendelkezik a te- 

telepedési területen, akik garanciát vállalnak a megélhetésért. 

Ez esetben a felmutatandó összeg 50 fontsterling. 

Ausztrália a Brit Nemzetek Szövetségének tagállama, Maga 

is államszövetség. A lakosság 90 százaléka angol származású 

fehér ember. Ausztrália Délausztráliából, Nyugatausztráliából, 

Queenslandból, Tasmaniából, Uj Dél-Walesból és Viktorából áll. 

Fővárosa Camberra. Nagyobb városok: Sydney, Melbourne és 

Adelaide. 
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Ausztrália a kelet-indiai szigetvilág közvetlen szomszéd- 

ságában fekszik. Területe 7.7 négyzetkilométer. Ausztrália 

földje sajátságos megegyezést mutat Afrika földjével, s így 

Ausztráliát a déli földgömb Szaharájának mondhatjuk. Terület 

tén mindössze három nagyobb vidéket különböztetünk meg. A 

Nyugatausztráliai táblás vidék a kontinens egész nyugati ré^ 

szét magában foglalja. Az éghajlata száraz és igen forró, for- 

rások alig vannak. Száz és száz kilométereken át forró napsü- 

tésekben kell vándorolni, köves és kavicsos vidéken át, míg 

végre növényt lát az ember. 

Az ausztráliai alföld három részre oszlik és Ausztrália leg- 

gazdagabb, legdúsabb növényzetű tája. Talaja igen termékeny. 

Éghajlata tropikus, bőséges csapadékkal. A hőmérséklet egész 

éven át igen magas, még a téli időszakban is csak kissé csökken. 

Itt vannak a leggazdagabb növényzetű vidékek. Óriási mennyi- 

ségben terem itt a kókusz-pálma és szintén hatalmas területe- 

ket borítanak el a eucalyptus erdők. 

A lakosság túlnyomó része a keleti hegyvidék területén 

lakik, valamint a déli és nyugati part egyes részein. A belső vi- 

dékek csaknem néptelenek. Ausztráliában igen szép eredménye- 

ket hoz a földművelés, valamint az állattenyésztés. Államok és 

városok szerint meghatározva, Queenslandban termelik a leg- 

több cukornádat, gyapotot és banánt. Új Dél-Wales hegyeiben 

vannak Ausztrália leggazdagabb szén- és vasbányái. Ez termeli 

a legtöbb búzát és ennek van a legtöbb juha. Fővárosa Sydney. 

Victoria Ausztrália délkeleti sarkát foglalja el. Legkisebb az 

államok között, de legsűrűbb népessége van. Itt a gazdasági 

élet minden ága virágzik, fővárosa Melbourne, középpontja 

az ausztráliai tudományos és művészi életnek. 

Dél-Ausztrália és az Északi terület a kontinens középső ré- 

szét foglalja el. Területének legnagyobb része terméketlen vi- 

dék. Fővárosa Adelaide. Nyugat-Ausztrália a kontinens egész 

nyugati felét foglalja magában. Túlnyomó része sivatag. Itt 

elég fejlett az állattenyésztés és sok búzát is termelnek. Fővá- 

rosa Perth. 

Tasmania. Szép és termékeny sziget. Különösen fejlett a 

gyümölcstermelése. Őslakóit az egykor idetelepített fegyencek 

téliesen kiirtották. Fővárosa Hobart. 

Délafrika 

A kérvények a budapesti angol követségen keresztül a kö- 

vetkező címre küldendők: South Africa House, Trafalgar 

Square London W. C. 2. A kérvényezőnek tudnia kell az angol 

nyelvet és a partraszállás alkalmával legalább 150 fontsterlin- 

get kell felmutatnia. 
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A Délafrikai Unióhoz tartozik mind az a terület, amely a 

Kongó vidékétől délre esik. A területe háromszög alakú, na- 

gyobb mint Európa fele, de lakossága nem több 10 milliónál. 

Délafrikához tartozik Angola és Mocambique Észak- és Dél- 

rodézia és az egész délafrikai Unió. Délafrika területe több te- 

kintetben más mint Afrika egyéb része. A területek igen mar 

gasan fekszenek és a partvidéket csaknem mindenütt síkság 

kiséri. 

Kenya 

A kérvényeket így kell címezni: Principal Inmigration Of- 

ficer Nairobi Kenya Colony. A letelepedést itt csak úgy engedé- 

lyezik, ha a kivándorló 50 fontsterlinget fel tud mutatni, vagy 

kilátásba helyezett állása van. 

Kenya koronagyarmat, területe 582.000 négyzetkilométer, 

fővárosa Nairobi. 

Tanganyika 

A kérvényeket így kell címezni: Principal Immigration Of- 

fice Dar es Salaam. A felmutandó összeg 100 angol font. 

Tanganyika népszövetségi mandátum terület volt Német 

Kelet-Afrika nagyrészén. Területe 900.000 négyzetkilométer, 

lakossága 5 millió. Fővárosa Dar es Salaam. 

Nyaszaföld 

A kérvények címzendők: Principal Immigration Office, 

Zomba Nyassaland. 

Nyassaföld védnökség a keletafrikai Nyassató vidékén. Te- 

rülete 100.000 négyzetkilométer, lakossága 1½ millió ember. 

Fővárosa a 3000 lakosú Zomba. 
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Uganda 

A kérvények címzendők: Principal Immigration Office En- 

tebe Uganda. 

Uganda védnökség Kelet-Afrikában. Terülte 250.000 négy- 

zetkilométer, ebből 35.000 négyzetkilométer vízfelület. Lako- 

sainak száma 3½ millió. Ebből 15.000 az ázsiai, a többi batu 

és szudáni néger. Fővárosa Entebe. A kereskedelem gócpontja 

Kampala. 

Zanzibar 

Kérvények címzendők: Principal Immigration Office Zan- 

zibar. A kivándorlónak 100 fontot kell felmutatnia. 

Zanzibar védnöksége alatt álló szultánság Tanganyika 

partjai előtt Zanzibar és Pemba szigetén. Szultánja sey Sir 

Khalifa Π. bin Harbu bin Thuwaini. Területe 26000 négyzetkilo- 

méter, lakossága 240.000 ember. Fővárosa a 45.000 lakosú Zan- 

zibar. 

 

Eszak-Rhodésia 

A kérvények címzendők: Principal Immigration Office, Li- 

vingstone, Northern Rhodesia. A kivándorlónak 100 font ster- 

linget kell letennie, vagy pedig fix állásba kell mennie. 

Észak-Khodésia korona gyarmat Délafrikában a Zambezi 

folyamtól északra. Területe 750.000 négyzetkilométer, lakos- 

sága 1 millió 300.000 ember. Fővárosa Lusaka 2400 lakossal. 

Nagyobb városok még a 9600 lakosú Livingstone és a 8800 

lakosú Broken Hill. 
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Dél-Rhodésia 

A kérvények címzendők: Chief Immigration Office Bula- 

wayo, Southern Rhodesia, vagy High Commissioner for Sou- 

thern Rodesia 429 Strand London W. C. 2. A kivándorlónak 250 

font sterlinget kell letennie. 

Észak-Rhodésia koronagyarmat a Zambezi folyamtól 

délre. Területe 400.000 négyzetkilométer, lakosainak száma 1 

millió 300.000 ember. Fővárosa a 32.000 lelket számláló Salis- 

bury. 

Itt jegyezzük meg, hogy Kenya, Tanganyika, Zanzibar, 

Nyasszaföld, Uganda és Rhodesiára az itt ismertetteken kívül 

felvilágosítást ad a következő hivatal: His Majesty's Eastern 

Africa Dependencies, Trade & Informations Office. Grand Buil- 

dings, Trafalgar Square London W. C. 2. 

Új Zealand 

A kérvények címzendők: High Commisioner New Zealand 

Government 415 Strand London, W. C. 2. A kérvények egyen- 

ként és esetenként kerülnek elbírálásra. A partraszállás alkal- 

mával felmutatandó pénzösszeg nincs előzetesen meghatározva. 

Uj Zealand a Brit Nemzetek Szövetségének tagállama, az 

Ausztráliától délkeletre fekvő kettős szigeten. Területe 270.000 

négyzetkilométer. Az északi sziget 114.000, a déli sziget pedig 

153.000 négyzetkilométer területű. A lakossága közül 1 millió 

500.000 a fehér, 82.000 a valódi benszülött. Fővárosa Wellington 

151.000 lakossal. Nagyobb városai Auckland Christchurchs és 

Dunedin. Uj Zealandhoz tartoznak a Chatcha, az Auckland, a 

Cambel és az Ellenlábas szigetek. 

Új Zealand teljesen európias, fehér kultúrállam. Modern 

nagyvárosok épültek, ezeket fejlett vasút és úthálózat köti egy- 

mással össze. A kövér legelőkön a juhok és a szarvasmarhák 

milliói legelésznek. Virágzik az arany és a szénbányászat, a 

földművelés, ezenkívül pedig igen sok pénzt hoz az idegenfor- 

galom is. 
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India 

A bevándorlási kérelem csak az esetben részesülhet kedvező 

elintézésben, ha a kérvényező részére a letelepedési területen mű- 

ködő tekintélyes cég, vagy személy megélhetést biztosító állást 

helyezett kilátásba. A kérvények küldendők és részletes felvi- 

lágosítás kapható: Colonial Office, Whitehall London S. W. 1. 

India császárság Előindiában, a Brit Nemzetek Szövetsé- 

gének tagja. Császára az angol király. A császár személyét az 

alkirály képviseli. India lakosainak száma 360 millió. Fővárosa 

Delhi 448.000 lakossal. A nyári főváros Simla. India a követ- 

kező részekből áll: Ajmer, Merwara, Andaman és Nicobár As- 

sam Balucistam, Bengal, Berar Bihar és Orissa, Bombay, Coor, 

Delhi, Egyesült tartományok, Északnyugati határtartomány, 

Középső tartományok, Madras, Jim jab. India birtokai a Bharain 

szigetek, a Kalózpart, a Kúria Muria, Kuvaid, Oman és Quatar. 

Cyprus 

A kérvények címzendők: Colonial Sekretary, Cyprus. A 

kérvényeket egyenként és esetenként bírálják el. A partraszál- 

lás alkalmával felmutatandó összeget nem határozzák meg elő- 

zetesen. 

Cyprus koronagyarmat a Földközi tenger keleti levantei 

részében. Területe 9000 négyzetkilométer. Lakossága 400.000 

ember, fővárosa Nikózia 24.000 lakossal. 

Cyprus az angol világhatalom egyik legerősebb pillére. La- 

kossága túlnyomórészt görög, mégis Anglia tengeri haderejé- 

nek egyik kulcsa. 

Brit Guayana 

Kérvények címzendők: Colonial Office Whithall London 

S. V. 1. 

Koronagyarmat Dél-Amerika guayanai területén. Területe 

230.000 négyzetkilométer. Lakosainak száma 332.000. Fővárosa 

és kikötője George Town. 
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Belgium és gyarmatai 

A követség és utlevélhivatal Donáti utca 34 alatt van. Fo- 

gadó órák délelőtt 9-től 12-ig. Telefon: 150-053. 

Általános szabály, hogy letelepedési engedélyt nem adnak, 

kivételt mégis tesznek különösen az ipari szakmunkások és ház- 

tartási alkalmazottak között. A bevándorlási kérelmet előre el- 

készített üralpon kell kitölteni, ami semmibe sem kerül, a hite- 

lesítés azonban 100 pengő, a vízumdíj úgyszintén 100 pengő. 

Belgium területe alig 30.000 km
2
, de sürü lakosságú gazdag 

ország. Virágzó a bányászata, gyáripara és kereskedelme. 1 km
2
- 

en 273 ember él. A lakosság fele gyáriparból él. Első helyet a 

fonó és szövőipar foglalja el, rögtön utána következik a fém- 

ipara. Belgium alig pár évtized óta gyarmatos állam. Tulajdona 

a Belga Kongo, Ruanda és Urundi. 

 

Belga Kongó 

Roppant egyhangú terület, egyenlítői éghajlattal. Egész 

éven keresztül egyenletes, magas hőmérséklet uralkodik sok csa- 

padékkal. Végelláthatatlan őserdők borítják. Az erdő területe 3 

millió km
2
. A lakosság nagyobb része az úgynevezett bantuné- 

gerek közé tartozik. Belga Kongóhoz tartozik Ruanda és Urundi. 

A fehérek száma összesen 25—26.000 körül van. Nagy hátránya 

Belga Kongónak, hogy tengerpartja igen rövid. Bár a gazdasági 

élet igazán szépen fejlődik, városa igen kevés van és azok is ki- 

csinyek. Legfontosabb termelési ága a gumi és a gyapottermelés. 

Legértékesebek Belga Kongó bányatermékei; réz, ón, arany* 

drágakövek és a rádium. A belga főkormányzó székhelye a 

40.000 lakosú Léopoldville. 

Franciaország és gyarmatai 

A francia követség és konzulátus a Fő utca 17. számú ház- 

ban van. Telefon: 35-15-39. A budapesti vice-consul neve Sylvest- 

res Nugues. A hivatalos órák délelőtt 10-től 1 óráig tartanak, Va- 
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sár- és ünnepnap kivételével. A francia vízumdíjak változnak a 

pengő és frank viszonya között. Most a kéthetes turistavízum 

1.60, a rendes vizűm pedig 10.70. Azok, akik turista vízummal lé- 

pik át a határt, semmilyen körülmények között sem kaphatnak 

meghosszabbítást. 

Franciaországba és gyarmataira a kivándorlás kizárólag 

egyénenként történik. Ennek kellékei olyan magyar útlevél, mely 

amely még legalább 1 hónapig érvényes, ezenkívül erkölcsi és or- 

vosi bizonyítvány. Meg kell váltani az oda- és vissza utazáshoz 

vasúti jegyet. A kivándorlónak minden egyes esetben igazolni 

kell, hagy miből fog élni és ki fog az eltartásáról az első időben 

gondoskodni. Az adatok leigazolása meglehetősen hosszadalmas, 

mert Franciaországban a körzethez tartozó rendőrprefektúra 

végzi az ellenőrzést és ők igazolják le, hogy a kivándorlót való- 

ban el fogják tartani. 

Franciaországba vándorlók legnagyobb része a gyarmato- 

kon akar elhelyezkedni. A francia gyarmatokra való kivándorlás 

lehetőségeit is a pesti konzulátuson mondják meg, azonban a 

gyarmatok kormányzói külön-külön adnak engedélyt a beván- 

dorlásra. Ezeket a kérvényeket szintén itt kell benyújtani, s in- 

nen továbbítják a gyarmati kormányzóságokra. A konzulátuson 

nyert információink szerint az utóbbi időben igen nagy volt a 

kivándorlók rohama és a beutazást erősen megszigorították. Na- 

gyon kevesen kapnak vízumot, az Anyaországba alig egy páran, 

a gyarmatokra már többen. Megnehezíti a kivándorlás kérdését 

az a tény is, hogy a francia kormány ezt a kérdést rendeletileg 

nem szabályozta és így tulajdonképen a bevándorlás kérdése 

még rendezetlen. 

Az anyaország 

A francia köztársaság Nyugateurópában fekszik és a Kor- 

zika szigete is hozzátartozik. Területe: 551.000 km
2
, lakossága 

42 millió. Franciaországban a bevándorlót igen szívélyesen fo- 

gadják és mindent megtesznek elhelyezkedésének megkönnyíté- 

sére. Attól, aki egyszer átlépte a francia határt, nem kérdezik 

többé a vallását. Az érem másik oldala az, hogy Franciaország- 

ban is nagy az ipari és szellemi munkanélküliség, s így az elhe- 

lyezkedési lehetőség meglehetősen nehéz. A Franciaországba ki- 
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vándorlók leginkább ipari szakmákban tudnak elhelyezkedni, 

ami annál jobb, mert itt a munkás fizetése magas és jól lehet, 

belőle megélni . 

Itt figyelmeztetünk mindenkit, hogy a budapesti francia 

konzulátus idegenlégióbeli ügyekkel nem foglalkozik és nem ad 

felvilágosítást. A mi információnk szerint az, aki testileg egész- 

séges, bekerülhet a francia idegenlégióba, azonban figyelmez- 

tettek bennünket, hogy a felvételt az utóbbi időben itt is meg- 

szigorították. 

Franciaországba való kijutás igen egyszerű, közvetlen vo- 

natok járnak Budapest és Paris között. Az útiköltség 150—200 

pengő között van. 

Szíria 

Szíria földje magas fensík, csak a nyugati rész hegyes. Leg- 

termékenyebb és legértékesebb része a partvidék, mert az adja 

a legtöbb csapadékot. Bőségesen terem itt gabona és rengeteg 

déligyümölcs. Szíria területe 207.000 négyzetkilométer, melyen 

három és félmillió lakos él. Szíria háború után lett Franciaor- 

szág mandátuma, mely azt jelenti, hogy a győztesek Francia- 

országot bízták meg az igazgatással. Szíria különben három or- 

szágból áll. A francia főbiztos székhelye, akihez a kérvényeket 

küldeni kell, Beyrouth. Ezenkívül nagyobb városai Alep és Da- 

masz, amelynek lakosai 200.000-en is felül vannak. 

Francia India 

Öt részből álló gyarmat Elő-India partvidékén és Bengál- 

ban. Területe összesen 513.000 négyzetkilométer, lakossága pe- 

dig 280.000 ember, melyből 681 az európai. A bevándorlási en- 

gedélyt a 48.000 lakosú Pondicheryben lakó kormányzó adja 

meg. Ezenkívül francia Indiában három nagyobb város van. Itt 

leginkább földműveléssel foglalkoznak. Klímája az európai em- 

ber számára meglehetően egészségtelen. 

Indokina 

Francia birtok, Hátsó-India keleti részén van. Közigazga- 

tásilag ide tartozik a délkínai partokon bérelt Kouang-Tchéou 

is. Indokina részei a következők: az Annám császárság 5 és f él- 
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millió lakossal. Fővárosa Hué. A Cambodge királyság három- 

millió lakossal, fővárosa Phnom-Pench. Cochinchina gyarmat 

négy és félmillió lakossal, fővárosa Saigon. Laos védnökség 1 

millió lakossal, fővárosa Vientiane, Tonkin védnökség 9 millió 

lakossal, fővárosa Hanoi. Indokína területe tehát összesen 

740.000 km
2
, lakosainak száma 23 millió, fővárosa pedig Hanoi. 

A bérelt Kouang-Tchéou 220.000 lakosú, fővárosa pedig 

Forbeyard. Indokina Hátsó-Indiának kevésbé értékes része a 

szomszédos hátsó-indiai területekkel szemben. Az értékkülön- 

bözetet az okozza, hogy a terület túlnyomó része hegység, na- 

gyobb alföld a Mekong torkolatánál van. Itt lehet csupán na- 

gyobb mennyiségben termelni trópusi növényeket. Indokina fő- 

terménye a rizs, emellett azonban termelnek gyapotot, banánt 

és cukornádat is. A francia gyarmatosítás szép eredménye, hogy 

a kisebb területére is 50—-60 millió mázsa rizst termel évente. 

A tropikus éghajlat és a termelési lehetőségek miatt európai 

ember számára a kivándorlás nem mondható szerencsésnek. Ide 

főként kínaiak vándorolnak, ezért kapta a nevét is: Indokina. 

Algeria (Algír) 

Francia gyarmat Észak-Afrikában, három északi depar- 

tementből tevődik össze: Alger, Constantine, Oran-ból, s egy 

nagy déli részből. Fővárosa a 264.000 lakosú Alger, főbb vá- 

rosai Or an, Constantine, Sidi
j
bel-Abbés. Algéria a legnagyobb 

északfrikai gyarmat, egyúttal legnépesebb is, 2.2 négyzetmillió 

km
2
-en fekszik, lakosainak száma pedig 7 millió. Gazdasági éle- 

tének legfontosabb ága. a földművelés és a gyümölcstermelés. 

Bortermelésben a világpiacon a negyedik helyen áll. Sok naran- 

csot, fügét és datolyát termelnek. Itt is igen nagy méreteket ölt 

a bányászipar, mert óriási vas-, érc- és foszfát^telepei vannak. 

A főváros, Alger, nemcsak gazdasági, hanem szellemi tekintet- 

ben is középpont. Két egyeteme is van: egy francia és egy arab. 

Algériába ma már szinte lehetetlen a bevándorlás, mert erős. 

faji és politikai harcok folynak ezen a gyarmaton. Azonkívül 

a benszülöttek nem jó szemmel nézik az európai embert. Algéria 

kormányzója évente alig 300 embernek ad bevándorlási enge- 

délyt, ebből 20 a magyar. 
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Kamerun 

Az egykori német gyarmat francia népszövetség mandátum 

alá helyezett nagyobbik keleti része. Fővárosa Yaound. Erre a 

gyarmatra egyetlen idegent sem engednek, mert birtokáért nagy 

diplomáciai harc folyik és a francia hatóságok nem akarják 

bevándorlókkal még jobban felkavarni a kedélyeket. 

Francia Egyenlítői Afrika 

Ez Gabon, Közép-Kongo, Oubangai-Chari, Chad csoportok- 

ból áll a középső Szíudánban és a Kongó vidékén. Területe 2 és 

félmillió négyzetkilométer. Lakosai száma 3.5 millió. Az euró- 

paiak száma összesen 4461. Fővárosa Brazaville 4000 lakossal. 

Itt székel a kormányzó is, aki meglehetősen sok európait enged 

be erre a területre, de csak az esetben, ha földműveléssel vagy 

gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Ez itt meglehetően kime- 

rítő munka, mert kint a szabadban az európai ember szervezete 

rövid idő múlva legyengül és kellő ellenállás hiánya esetén meg- 

támadják a trópusi betegségek. A terület a malária egyik fő- 

fészke és így bár a bevándorlás lehetősége meglehetősen nagy, 

európai ember nem szívesen keresi fel. 

Francia Marokkó 

Védnökség Afrika északnyugati részén. Nagyságra nézve a 

második az Atlasz-vidéki francia gyarmatok közül, mert terü- 

lete 420.000 négyzetkilométer és 6 millió lakosa van. Uralko- 

dója Sidi Mohammed. A szultán fővárosa Fés. Marokkó legérté- 

kesebb része az Atlanti Óceánra lejtősödő táblás vidék, amely- 

nek hármas tagozata virágzó földművelést, nagy állattenyész- 

tést és fejlett gyümölcstermelést tesz lehetővé. Már a francia 

uralom előtt is gazdag volt ez a vidék, de az igazi virágzás 

csak alattuk kezdődött. Ma már Marokkó tekintélyes mennyi- 

ségű gabonát, gyümölcsöt és tojást visz ki, különösen Francia- 

országba. Marokkóba a háború után igen nagy bevándorlási fo- 

lyamat kezdődött, úgy hogy az utolsó három évben egyetlen 

idegen sem tehette a lábát erre a területre. Ide csupán turista 

vízummal engedték az idegeneket. Ma már azonban ez sem le- 

hetséges, mert igen sokszor megtörtént a turista vízumos uta- 

sok „felszívódtak”. Ide tehát kivándorlási lehetőség teljesen re- 

ménytelen. 
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Francia Nyugat-Afrika 

Gyarmatcsoport a Szudán nyugati, a Szahara déli részén 

és Guayanában. Területe: 5 millió négyzetkilométer. Fővárosa 

Dakar. A kivándorlást ide is annyira megnehezítették, hogy fö- 

lösleges bővebben ismertetni. 

Madagaszkár. 

Az utóbbi időben kivándorlással kapcsolatban mind többet 

emlegetett ország Madagaszkár volt. Madagaszkárnak főkor- 

mányzó ja van. Területe Franciaország, Belgium és Hollandia 

együttes nagyságával egyenlő. Eleinte nagy reményeket fűztek 

a szigethez, bőséges ásványi kincsek és trópusi termények tár- 

házának sejtették. Madagaszkár magasra kiemelkedő felszíne 

a szomszédos Afrikához hasonlít, de szorosabb hasonlóságban 

van Indiával, mint Afrikával. Madagaszkár az egyenlítőtől nin- 

csen messze. Legnagyobb része a Bak-térítőn belül fekszik, a 

hőmérséklete trópusi. A hőmérséklet ingadozása kicsiny. Csak 

a magasság növekedésével fordul változatosra, s lesz olyan, hogy 

a fehér ember is elviselheti. A partszegély az európaiak részére 

hosszú ideig tűrhetetlen volt a malária miatt. Ma már a malá- 

riát meglehetősen leküzdötték. Madagaszkárban elsősorban af- 

rikai négerek laknak. A nyelvük nyugati kapcsolatokra utal. 

Még ma is bambusz építkezés dívik a szigeten. A nagy szigeten 

mindössze 3.6 millió ember él, ebből 23.000 francia. A gazdasági 

élet legfőbb alapja a mezőgazdaság és az állattenyésztés. A 

grafit, szén-, petróleum- és arany bányászásnak csak má- 

sodlagos szerep jut. A mezőgazdálkodás a szigeten igen változó. 

A forró és bőséges csapadékú partvidéken pompás gazdálko- 

dásra nyílik alkalom. Madagaszkárban sok szarvasmarhát tarta- 

nak, különösen a magas földön. A fővárosa Tananarive. Stilusa 

európai és a tengerparttal a sziget egyetlen vasúti vonala köti 

össze. A parti végállomáson keletkezett a sziget főkikötője, 

Tamatave. Délkeleten és délebben egészen sivár Madagaszíkár 

képe. Komolyabb életlehetőséget csak a folyók partjai nyújtják, 

ahol nedvesebb a talaj. Itt azonban nagyon nehéz a termények 

elszállításáról gondoskodni. A sziget sik déli része rideg vidék. 

A franciák mindent elkövetnek, hogy itt állandó letelepedéseket 

létesítsenek, de — kevés sikerrel. Ez a hatalmas sziget igen ke- 

vés jövedelmet nyújt és így érthető, hogy Franciaország min- 

dent elkövet, hogy javadalmazóbb gyarmatai sorába emelje. 

A francia kormány hajlandó a korlátlan bevándorlást megen- 

gedni Madagaszkárba. 
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Tunisz 

Francia védnökség Észak-Afrikában. Arab uralkodója II. 

Sidi Ahmed bey. Területe 125.000 négyzetkilométer. Lakossága 

2.5 millió, fővárosa, Tunisz. Tuniszban erősen szaporodnak az 

olaszok, s ezért többször volt vita Olaszország és Franciaország 

között. Gyümölcs-, fa- és olajtermelése erősen fejlett. Legna- 

gyobb kivitele foszfát, ólom és vasérc. Éppen a francia-olasz 

diplomáciai csatározások miatt az utóbbi időben a bevándorlás 

teljesen szünetel. 

Francia Guayana 

Délamerika partvidékén fekszik, területe 88.000 négyzet- 

kilométer. Lakossága 31.000 fő. Fővárosa és kikötője Cayenne. 

A francia Guayana legértékesebb területe, a nagy csapadék és 

forróság miatt igen egészségtelen, főleg az európaiak részére. A 

partvidék nagyon mocsaras s itt állandóan otthonos a tropikus 

malária, a sárgaláz és a sok más betegség. Egyébként a nagy 

forróság lehetetlenné teszi, hogy a fehér ember nehéz munkát 

végezzen. 

Goudeloupe 

Szigetgyarmat a kis Antillákon. Területe 1780 négyzet- 

Ikilométer, lakossága 260.000 lélek. Fővárosa Basse-Terre. Ki- 

kötője Pointe-a-Pitre. Gazdasági tekintetben igen értékes. Ég- 

hajlata fölötébb egészséges és megvan az előnye, hogy ide meg- 

könnyítették a bevándorlást. Az, aki gyümölcstermesztéssel, il- 

letve földműveléssel akar foglalkozni, megtalálja a megélheté- 

sét, idővel pedig meglehetős vagyonra tehet szert. Kivándorlási 

szempontból ez a francia gyarmat ajánlható. 

Martinique 

Goudaloupe mellett fekszik, ugyanaz mondható el róla, 

mint az előbbi francia gyarmatról. Fővárosa és kikötője Forth- 

de-France. Virágzó, békés kis ország, csendes megélhetéssel. 
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Saint Pierre és Miquelon 

Szigetbirtok Új-Foundlandtól délre, Északamerikában. Te- 

rülete 240.000 négyzetkilométer, lakossága 4175 ember. Ebből 

:3875 francia. Ezen a szigeten főleg halászattal foglalkoznak és 

«ebből a foglalkozásból szépen pénzelnek. A kivándorlás szem- 

pontjából ez a kis sziget nem jöhet szóba, mert terméketlen és 

csupán halászattal lehet foglalkozni, Fővárosa Sant-Pierre. 

Francia Óceánia 

Francia szigetek Polinéziában. Kilenc szigetből áll és lako- 

sainak száma 43.000, területe 4000 négyzetkilométer. Fővárosa 

és kikötője Papeeta. Ezeken a szigeteken a kultúra teljes hiá- 

nyában élnek a benszülöttek, európai ember alig van, mert az 

éghajlat és a benszülött törzsek barátságtalan viselkedése miatt 

nem ajánlatos itt letelepedni. 

Görögország 

A követség VI., Szegfű utca 3 szám alatt van, a fogadó órá- 

kat délelőtt 11-től l-ig tartják, telefon: 128-659. Görögország a 

letelepedést egyáltalán nem engedi meg, csupán két hónapos ví- 

zumot lehet kapni olyan célból, hogy az illető gazdasági útra 

megy. Viszont, ha már valaki Görögországban van, továbbutaz- 

hat, ha van benne kellő élelmesség, sőt több esetben tudunk róla, 

hogy letelepedési engedélyt is adtak, ha úgy látták, hogy az 

illető a görög kereskedelmi életre serkentő hatással van. Éppen 

ezért ismertetjük az országot. 

Az ország szegényes gazdasági és művelődési állapotban 

van. Ennek az elmaradottságnak az oka a görög föld mostoha- 

sága. Területéből ugyanis csak 15% a szántóföld, míg 35% ter- 

méketlen kopár vidék. Gabonatermelése csekély, nem fedezi a 

szükségletet. Igen jelentős azonban a faolaj, dohány, mazsola és 

bortermelés. Állattenyésztésből csak a juhtenyésztés fejlett. Ló, 
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szarvasmarha és sertésállománya csak a fele a jóval kisebb Ma- 

gyarországénak. Kereskedelmi mérlege kedvezőtlen, mert a ga- 

bonán kívül sok iparcikket kénytelen bevinni ... Az ország gaz- 

dasági helyzetének megítélésénél figyelembe kell venni, hogy 

Görögország tulajdonképpen új állami berendezkedés állapotá- 

ban van. 

Hollandia és gyarmatai 

A holland követség és főkonzulátus VIII., Üllői út 4 szám 

alatt van. Fogadó órák délelőtt 10—l-ig. Telefon: 145-152. A 

hollandiai kivándorlási lehetőség meglehetősen nehéz. Akár az 

anyaországba, akár pedig a gyarmatokra, előzőleg munkaválla- 

lási szerződés kell. A helyzet azonban az, ha meg is van a mun- 

kavállalási szerződés, esetenként bírálják felül vájjon az illető 

erkölcsi, anyagi és egészségügyi szempontból megfelelő-e. A ví- 

zumdíj különben 18 pengő. Hollandiában a talaj nem mondható 

termékenynek, inkább az állattenyésztés virágzik. Az ipari nö- 

vények termesztése igen jelentékeny. Különösen fejlett a dohány, 

len, cukorrépa és cikória termelés. Ki kell emelnünk még a vi- 

rágtermelést is, mely sehol a világon nem olyan nagyarányú, 

mint itt. Hollandia gyáriparából különösen a hajógyártás fejlett, 

különlegessége a gyémántköszörülés. Rendkívül fejlett a holland” 

tengerészet. Hollandiának hatalmas gyarmatbirodalma van. A 

kis 4.000 km
2
 területű államnak 2 millió km

2
 a gyarmata és a 

8 és ½  millió lakosú Hollandiának 70 millió gyarmati alattvalója 

van Ázsiában, Amerikában és Ausztráliában. A gyarmatokat az 

alábbiakban ismertetjük. 

Holland-India 

Holland gyarmat a maláji szigetvilágban. Területe 2 millió 

km
2
, tehát 75-ször akkora, mint a holland anyaország. Holland 

Indiát főkormányzó igazgatja. Fővárosa az 530.000 lakosú Ba- 

tavia. 
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Holland Antillák 

Ezek 7 szigetből állanak, területe 1130 km
2
, lakossága pedig 

87.000 lélek. Fővárosa és kikötője Willenstad 28.000 lakossal. 

A holland gyarmatok klímája egészséges és a hatóságok 

szívesebben veszik, ha kivándorló a gyarmatokon telepszik le, 

mint azt, ha az anyaországban marad. A bevándorlási engedélyt 

ide sokkal könnyebben lehet megkapni. Tudomásunk szerint az 

utóbbi időben igen sok bevándorló teremtett magának a hollandi 

gyarmatokon exisztenciát. 

Jugoszlávia 

Követség: Aréna-út 92/b. Fogadó órák 11-től 1 óráig. Tele- 

fon: 123-166. Útlevélosztály: Veres Pálné utca 17. Fogadó órák 

10-&1 1 óráig. Telefon: 184-558. 

Jugoszláviában lehetetlen a letelepedés a követség csupán 

rövid üzleti jellegű útra ad vízumot. 

Norvégia 

Főkonzulátus: Lónyai utca 29. Fogadó órák 10-től 1 óráig. 

Telefon: 186-347. A norvég bevándorlási engedélynél kivételt 

tesznek az árják és nem árják között. A beutazási engedélyt min_ 

den egyes esetben a norvég külügyminisztérium adja meg. A be- 

utazási engedélyhez feltétlen szükséges a munkavállalási enge- 

dély, ezt azonban előzőleg kell megkapni. Amilyen nehéz a be- 

vándorlás Norvégiába, olyan könnyű a turistavízumot megsze- 

rezni. Ezt azonban csak rövid időre adják és a hatóságok legna- 

gyobb szigorral ellenőrzik, vájjon a turistautazó elhagyja-e ide- 

jében az országot. 

Norvégia leírását mellőzzük, mert ez közismert. 
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Portugália és gyarmatai 

A portugál konzulátus VIII., Népszínház utca 14 alatt van. 

Fogadó órák délelőtt 9-től l-ig. Telefon: 135-022. Portugáliába 

tulajdonképpen tilos a bevándorlás, azonban méltánylást jelentő, 

esetekben megengedik a letelepedést. Ilyen esetekben sem az 

anyaország területén, hanem főleg a gyarmatokon. A letelepe- 

dést úgy lehet elérni, hogy a kivándorló előzőleg vagy munka- 

vállalási engedélyt kap, vagy pedig 450 font sterlinget mutat fel. 

Tekintettel arra, hogy az anyaország területén nem lehet letele- 

pedni, csupán a gyarmatokat ismertetjük bővebben. 

Portugál India 

Három kikötője van Előindiában, területe 4.000 km
2
, la- 

kossága 600.000 ember. Fővárosa Pangin. 
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Letelepedés szempontjából a következő három sziget a leg- 

jelentősebb: 

Macau 

Portugál partrészlet Kínában a Gyöngy folyó torkolatában. 

Területe 18 km
2
. Lakossága 170.000 ember, ebből 4.000 portugál,, 

a többi kínai. 

Timor 

Holland-India Timor szigetének keleti része. Éghajlata ál- 

landóan forró és csapadékos. A tenger közelsége mérsékli a nap- 

pali forróságot. Európai ember az éghajlatot nehezen szokja meg 

eleinte, ez azonban nem ártalmas. 

Angola 

Gyarmat az atlanti partvidéken Kongó és a Cunene torko- 

lata között, területe 1 millió 200.000 km
2
, lakossága 3,200.000 

ember. Fővárosa Nova Lisboa 4.000 lakossal. Angola igen érté- 

kes terület, hol elegendő nedvesség van a tropikus növények ter- 

melésére. Ma is találunk kaucsuk, gyapot, olajpálma és cukornád 

ültetvényeket. Portugália korlátolt anyagi ereje miatt nem tudja 

ezt a gyarmatát gazdaságosan kihasználni. 

Mocambique 

Ez a gyarmat Keletafrikábain a Zambezi vidékén fekszik. 

Területe 771.000 km
2
, lakosainak száma 4 millió. Fővárosa Lou- 

renco Marques 47.000 lakossal. Erről a szigetről ugyanaz mond- 

ható el, mint Angoláról, mert szomszédos fekvésűek. 

Portugál Guinea 

és Zöldfoki szigetek 

Az előbbi Nyugatafrikában fekszik, fővárosa Visau, az 

utóbbi szigetcsoport az Atlanti Óceánban, fővárosa Praia. 

Ezekre a gyarmatokra nem lehet letelepedési engedélyt kapni, 

mert a portugálok csak portugál állampolgárt engednek ide ki. 
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Olaszország 

Királyi követség: Eszterházi utca 40. Fogadó órák: 10-től 

1 óráig. Telefon: 136-357., 136-982. 

Olaszországban és gyarmatain teljes bevándorlási tilalom 

van, úgy hogy még kérvényeket sem fogadnak el. 

 

Svájc 
Követség és főkonzulátust VII. Stefánia út 69, fogadó órák 

10-től 1 óráig. Svájcba csak igen kivételes esetben engedik meg 

a „letelepedést, kérvényeket a budapesti követségen keresztül a 

következő címre kell küldeni: Eidgenössiche Fremdenpolizei, 

Bern. Svájcot fölösleges bővebben ismertetni, hiszen meglehető- 

sen közel van és általánosan ismerik földrajzi, népességi, éghaj- 

lati, kereskedelmi és ipari viszonyait. 

Svédország 

Főkonzulátus Üllői út 39. Fogadó órák: 11-től 1 óráig. Te- 

lefon: 184-839. Svédországba a bevándorláshoz alkalmaztatási 

szerződés kell, ezt azonban csatolni kell a szükséges okmányok- 

hoz. Ide a bevándorlás meglehetősen nehéz, bár nem reményte- 

len. Az utóbbi két évben meglehetősen megszigorították a fel- 

tételeket és csak olyanokat engednek be, akik minden tekintet- 

ben megfelelnek azoknak a szigorú erkölcsi feltételeknek, me- 

lyekhez viszonyítva folyik a svédországi élet. 
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Törökország 

A török követség VI., Andrássy-út 101 alatt van. Fogadó 

órák 10-től 1 óráig. Telefon: 122-032. Törökországba nem lehet 

bevándorolni, kivételt ez alól azonban tesznek a hatóságok. 

Gyakran megtörténik, hogy olyanoknak, akik különös képessé- 

geik révén hasznára lehetnek a török államnak, letelepedési enge- 

délyt adnak hosszabb időre, melyet tetszés szerint meghosszab- 

bíthatnak. 

Törökország két részből áll, egy európai és egy ázsiai rész- 

ből. Lakosainak száma túlhaladta már a 16 milliót. Fővárosa a 

125.000 lakosú Ankara. 

Törökország a háború után tudatosan ázsiai ország lett 

amelyet azzal is kimutatott, hogy Konstantinnápoly helyett a 

  



38 

kisázsiai Árukárát tette fővárosává. Törökország legfontosabb 

része Kis Ázsia, amelyet Levantenak neveznek. Leginkább Kis- 

Ázsiába látják szívesen a bevándorlókat, mert itt élénk kereske- 

delmi élet van, melyet szeretnek új vérkeringéssel felfrissíteni. 

Egyiptom 

A budapesti főkonzulátus I. Lisznyai u. 27 alatt van. Foga- 

dás délelőtt 11-től l-ig van. Telefon: 152—868. Egyiptomba csu- 

pán turista vízumot adnak, azt is csak igen korlátolt számban 

és rövid időre. Még annak is, aki turista vízumot kér 1.500 pengő 

biztosítékot kell letennie. Egyiptomban nincs kizárva a végleges 

letelepedési lehetőség, ezt azonban igen nehezen adják meg és 

olyan egyének engedhetik meg maguknak, akiknek hatalmas va- 

gyonuk van, mert a végleges letelepedésre 10.000 angol fontot 

kell letenni, tehát magyar pénzben kb. 300.000 pengőt. 

Egyiptom egyetlen hosszú folyóvölgy Wadi Halfától a Föld- 

közi tengerig. Ha Nílus· nincs, akkor Egyiptom éppen olyan siva- 

tag volna, mint a szomszédságában a Szahara. Egyiptom főter- 

ménye a gyapot, cukornád, rizs és búza. A lakosság aránylag 

igen nagy, mert 30.000 km
2
 területen 15 millió ember él. Egyip- 

tom lakosságának túlnyomó része mohamed vallású. A gazdagok 

a földbirtokosok, nagy hivatalnokok az arabok közül kerülnek 

ki. Az ország fővárosa Kairó, 1 millió 300.000 lakossal. A másik 

nagy városa Alexandria, legforgalmasabb kikötője Afrikának. 

Haiti 

Konzulátus: VI., Bulyovszky utca 2. Fogadó órák délután 

4-től 6-ig. Telefon: 125-990. 

A bevándorláshoz 5.000 dollár felmutatása szükséges, de 

még igy is nehezen adják meg az engedélyt. Főkép azok mehet- 

nek ki Haitiba, akik mint ültetvényesek akarnak megélni. Haiti 

a nyugatindiai Hispaniola sziget nyugati felén lévő köztársaság. 

Területe 28.000 km
2
 lakosainak száma 3 millió ember. Fővárosa 

Port-au-Prince 15.000 lakossal. Lakossága néger. Gazdasági te- 

kintetben az ország igen elmaradott a bevándorolt telepesekre 

vár a feladat, hogy ezt a kis álomországot modernizálják. 
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HAMBURG—AMERIKA LINIE 

magyarországi vezérképviselete 

Budapest, V., Vörösmarty-tér 1. — Telefon: 183-059 és 382-390. 

EURÓPA—NEW-YORK. 

Hetenkénti járat. Pontosan minden csütörtökön Hamburgból' 

Southampton és Cherbourg érintésével. Európa—Amerika 7 nap! „Deutsch- 

land”, „New-York”, „Hamburg” és „Hansa” 24.000 tonnás gyorsgőzösökkel. 
Árak  (dollárban): Hamburg—New-York oda: oda-vissza: 
 

3. osztály 113.50 191 
turistaosztály 132.50 246 
kabinosztály 194.— 3V9 

ezen árak a szezononkívüli időszakra értendők,    főidényben némi felár. 

Gyerek 10 éves korig ½ ár. 

EURÓPA—PANAMA—VANCOUVER. 

Havonta kb. 2 indulás Hamburgból. A hajók Európában még Bre- 

ment és Antwerpent érintik. Amerikai kikötök (feltételes!) Cristobal— 

Puntarenas—Corinto—Amapala— La Union—La Libertad—Acajutla—San 

José de Guatemala—Champerico—Los Angeles—San Francisco—Portland. 

Ore.—Tacoma, Wash.—Seattle, Wash.—Vancouver Β. C. 

Árak dollárban: 3 osztályon kikötőszerint 

kabinosztályon kikötő szerint 

Gyerekek: 2—6 éves *1 ár, 6—12 éves y2 ár. 

125.- 

200.- 
-től 

-tói 
205, 

310, 
-ig 

-ig 
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EURÓPA—NYUGATINDIAI SZIGETEK—KÖZÉP AMERIKA. 

Havonta egy járat a modern 12.000 tonnás ,,Caribia” és „Cordillera”* 

motorhajókkal. Legközelebbi indulások: Hamburgból 

MS. „Caribia” július 1-én 
MS. „Coídillera” július 29-én 
MS. „Caribia” augusztus 26-án 
MS. „Cordillera” szeptember 23-án. 

3. osztályon 121.—-töl        135. --- ig 
2. osztályon 178. --- tói        210.—ig 
1. osztályon 248.—tói        310.—ig 

Gyerekek: 2—6 éves *£ ár, 6—12 éves % ár. 

Átszállási lehetőség Cristhobal-ban Buenaventura-ba Hapag hajón. 

Átszállási lehetőség az Antillák összes szigeteire és a legtöbb középameri— 

kai államba, idegen társaságok hajóján. 

EURÓPA—KUBA—MEXICO. 

Havonta egyszer az „Iberia” és „Orinoco” modern 12.000 tonnás mo- 

torhajókkal. Legközelebbi indulások: Hamburgból: 

MS. „Orinoco” július 29-én, 
MS. „Iberia” augusztus 26-án, 
MS. „Orinoco” szeptember 27-én, 

MS. „Iberia” október 28-án, 
MS. „Orinoco” november 25-én. 

Európában érintett kikötök.:% Antwerpen, Southampton, Cherbourg 

és Lissabon. — Amerikában érintett kikötök: Habana, Vera Cruz, Tampico> 
 

Árak (dollárban: Európa—Habana Európa—Mexico 
3. osztály 90.50 95.— 
turistaosztály 3.65.— 175.— 
1. osztály 265.— 275.— 
Gyerekek: 2—6 éves *£ ár, 6—12 éves:½ ár. 

EURÓPA — DÉLAMERIKA NYUGATI  PARTJA. 

1. Rendszeres járat havonta kb. 2 indulással általában a Panama- 

csatornán át, ritkábban a Maghellanes-szoroson át. 8000 tonnás teherha- 

jók, első osztályú berendezéssel, némely hajó 3. osztályú berendezéssel is. 

2. Expresszjárat a 15.000 tonnás legmodernebb berendezésű „Patria” 

elektromotorhajóval. I-ső és turistaosztályú berendezés, utazás időtartama 

Hamburg—Valparaiso 30 nap! 

Európai kikötök: Hamburg—Bremen—Antwerpen—(Cherbourg). — 

Amerikai kikötök: Kingston—Cristobal C. Ζ.—Buenaventura, Guayaquil, 

Salinas, Callao, Mollendo, Arica, Autofagasta és Valparaiso. 

Árak: 3. osztály kikötő szerint: RM 320.—tói RM 500.—ig 
kajütosztály kikötő szerint: RM 600.—tói RM 900.—ig 

„Patria” 
turistaosztály       kikötő szerint: RM 420.—tl RM 750.—ig 

I. osztály kikötő szerint: RM 650.—tői RM 1250.—ig 

Gyerekek: 2—6 éves ¼   ár, 6—12 éves ½  ár. 

EURÓPA—KELETÁZSIA havonta 1—2 járat. 
EURÓPA—HOLLAND-INDIA havonta 1—2 járat. 
EURÓPA—AUSZTRÁLIA havonta 1—2 járat. 

Az árak és indulások helyességére nézve felelősséget nem vállalunk. 

  

 


