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"Minthogy egyrészt semmi sem gátolja tehetségeink tágitását, 
SKásrészt pedig a törvény keretei közt szabadon foroghatunk s 
bátran cselekedhetünk, csak rajtunk áll, hogy nemzetünk lelki ru-
gékonyságát kifejtsük s henyélés és idegen segítségben bizás he
lyett saj4t értelmünkkel é§ saját tenyerünkkel emeljük magasra 
Hunniát.** , ; 

Gróf Széchenyi Ist*|ta. 

k;£ - A. nagy könyv-ármádiában, amely dolgozó szobámbán körül
tem sorakozik, van egy különítmény a kedvenceimből. Többnyire 
olyan könyvek ezek, miket sohasem olvastam végig. Előveszem 
némelykor egyiket, némelykor másikat. Elolvasok belőlük egy fe
jezetet s aztán mennek szépen vissza a helyükre. Egy fejezet bő
ségesen elég belőlük egy napra. Bőségesen elég arra, hogy tanit-
sanak, meggondolkoztassanak, megvigasztaljanak. Milyej} jó ba
rát a jó könyv. És hozzá, milyen hűseget! 

Ma délután véletlenül Kende Géza "Magyarok Amerikában" 
T cacnü nagy müvének második kötete csúszott a kezeim közé. Ezt 

se olvastam még végig, bár nagyon sokszor olvastam már belőle. 
Ma éppen arra az oldalára nyitottam rá, amelyiken a gyönyörűen 
idétlen nagy amerikai magyarnak, Kohányi Tihamérnak az alak
ja van megrajzolva. Nagyon szén ez a rajz s ugy gondolom, hogy 

• az egész nagy munka egyik legsikerültebb fejezete. 

í Ennek a fejezetnek elolvasása eldöntött számomra egy olyan 
kérdést, amely már régóta eldöntetlenül állott előttem. Azt neve
zetesen, hogy az amerikai magyarság eddigi életében ki volt a*, 
legnagyobb magyar. A magam számára véglegesen eldöntöttem 
ma, hogy az eddig élt amerikai magyarok között a legnagyobb, 

legelső Kohányi Tihamér volt. 

ti 

Kohányi Tihamérral egyetlen egyszer találkoztam'ebben a 
földi életben. A benyomás, amit rám gyakorolt, körülbelül az volt, 
amit másokra gyakorolt az első találkozásnál: nagyon kedvezőtlen. 
Később azonban megtanultam, mint annyi sokan mások, nagyra-
bacsülni, tisztelni és szeretni. 

Nagyrabecsülésemet és tiszteletemet ki kellett vivnia annak a 
kolosszálisán nagy munkának, amelyet cudarul kegyetlen körülmé
nyek között elvégzett. Amerikai magyarságunk mai összetételében, 
akármerre tekintsek is, nem látok egy embert sem, aki jóravaló el
tökéltséggel ugy tudna dolgozni és ugy dolgozna is, mint ahogy 
Kohányi Tihamér tudott dolgozni és dolgozott is. Ma nem a nagy 
dolgozásede, hanem a hosszú lére eresztett nagy beszéléseknek ide
jét éljük Amerikában. 

Szeretni aztán ott szerettem meg Kohányi Tihamért, hogy 
gyémántos magyar erényeket láttam kipattanni bozontos személyi
ségiéből. Istenem — mondottam — ez az ember szereti a magyart! 
Igy aztán én is megszerettem őt. És amikor huszonkét esztendővel 

azt a hirt hozta hozzám a "Szabadság", hogy a lap husz 
jubileumi lakomáján Kohányi Tihamérnak tisztességet tenni 

megjelent az Egyesült Államok akkori elnöke, Mr. Taft is, valóban 
boldog megelégedettség hatotta át egész valómat. Mikor fognak 
még egy amerikai magyart igy ünnepelni?! 

A Kohányi Tihamér élete legnagyobb tényének is politikai vég
rendelkezését tartom. Még ha sok helyet is foglal el, leirom ide 
ugy, ahogy leírta azt könyvében Kende Géza. »v ' 

w • 
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"Vannak pillanatok, amikor a beteg embér megérzi jy ko£ : 
selgó végét és én megéreztem azt. Tudom, hogy soha többé 
nem leszek az, aki voltam; tudom, hogy nem szerkeszthetett 
én soha többet a Szabadságot és nem vezethetem annak hn» - -i-
sábjain az amerikai magyarságot. Nyugodtan fogok meghalni^":' 
ha elmondtam neked azt, ami a szivemen van, amit akarok d ;<* 
jövőre nézve. Ismétlem, azt akarom, hogy a Szabadság mind#^. -
örökre az maradjon, ami eddig volt és ezt akarom, akármit i$ * 
akarjon akárki. " 

Kufárok kezébe nem szabad a lapot adni, akik pár rővidí 
év alatt szeretnének azon meggazdagodni., Legyetek hívek a. - >. 
Szabadság hagyományaihoz, ha egyszer arra kerül a sor, hogy! •*; 
legyen a Szabadság örökre az amerikai magyarság őrangyala. 

Az amerikai magyarságnak mit üzenjek? Ismert az engent*.'-  ̂*' • 
ás tudja, hogy becsületes vezetője voltam; s ha néha eröszako# 
ls voltam, kíméletlen is voltam, bocsássa meg ezt a vétkevefk 1 

•fel ellen irányult, mert jóakarat vezetett abban ls. Isten látja 
lelkemet, ebben a szomorú helyzetben, amikor olyan közel va$ 
gyök síromhoz: egy nagy, erős, megszervezett és boldog ameri
kai magyarság volt minden törekvésem végcélja. Tartsatok öss»~ 
•se, segítsétek egymást, szeressétek egymást és ne felejtse 
amerikai magyar soha — hogy ha száa évig is él ebben az uJ ? 
•flágban ée jb* a legőszintébb Jó polgára is ennek a fogadott 
tusénak, **1yn©k é« is hü polgára vagyok, — a magyar szülét t 
teát Hmm fiak ssorul az most is, csak nem tudja, nem'* * 
••sal ésm, de jfthet idő, amikor még Jobban rászorul még as . 
Mssrfksl WSgjwaigi a. 8a est' nem érem meg, de ti taláq f̂̂  
Ipsa. Menjetek akkor a segítségére még ha mostoha volt i«r 
kottátok írjátok meg, hogy est kérette általatok a halálos 

a laiáoUó Kokásji Tiluunér. • 

KAV FRANCIS 

Egy odahaza nagy sikert ara
tott darab "Feketeszáru Cseresz
nye" angol átdolgozott mozi ver
ziója a héten a Paramount szín
ház fődarabja itt. Ma pénteken 
és holnap szombaton is játszák. 
A darab angol cime "Storm at 
Daybreak" (Hajnali vihar.) 

Remek magyar cigányzene. 
Angolba átültetett magyar nó
ták tarkitják ezt az irredenta da

rabot, amelynek fó női szerepé
ben Kay Francis, egyike a leg
híresebb mo£Í csillagoknak, ját
szik, partnere a nem kevésbé hi
res Nils Asther. A darabot az 

angol mozi színpadra Boleslavs-
ky rendezte. Az ő keze munkája 
volt a nem régen látott Raspu
tin ' cimü nagyszerű darab. A 
darab a Magyarországtól elsza
kított Bácskában játszódik. 

Ahogy nagy elgondolkozások és nagy meghatódottság köze
pette elmélázok Kohányi Tihamér politikai végrendelkezésén, ugy 
találom, hogy ebben a nagy dokumentumban az amerikai magyar
ság életének szabadalmi nyilatkozatát olvasom. Ugy találom, hogy a 
halálos ágyon rettenetes kínok között gyötrődő Kohányi Tihamér 
megmondott nekünk mindent, amit megélhetésünkre tudnunk kell. 
Nem kell az amerikai magyarságnak semmi mást tenni, mint be
csületesen beváltani Kohányi Tihamér politikai végrendelkezését, 
a maga életének szabadalmi nyilatkozatát és akkor élni fog és 
boldog fog lenni. 

í *  f f r  

Eltekintve attól az aggódó gondtól, amellyel Kohányi Tiha
mér lapjáról, a "Szabadságiról végrendelkezett, két hatalmas 
fényforrást gyújt fel számunkra az ő politikai végrendelete. 

Az első azt mondja: Magyar, légy hazafias! így mondja: "Ne 
felejtse az amerikai-magyar soha a magyar szülőhazát". Termé
szetes dolog, hogy igy mondja, mert hazafiasság csak egyféle van: 
egész hazafiasság. Aki hazafias magyar, az hazafias amerikai; aki 
pedig hazafiatlan magyar, az egyúttal és szükségszerüleg haza-
fiatlan amerikai is. És ha valaki "hazátlan bitang" volt a Kárpá
tok alatt, az "hazátlan bitang" lesz a csillagsávos lobogó alatt is. 
Természetes dolog aztán azért is, mert az amerikai magyar szá
mára a hazafiasság elemi forrása csak magyar hazafiassága lehet. 
A Kohányi Tihamér tiszteletére rendezett nagy lakomán maga 
Taft elnök utalt erre egy súlyosan igaz kijelentésével: Aki nem 
becsüli meg édes anyját, hütelen lesz hitveséhez is! 

Még e hazafiasságra való serkentésnél is tündöklőbb fény
forrást nyújt nekünk Kohányi Tihamér abban, amiben az ame
rikai magyarság hivatását megláttatja. Ezt mondja a szülőhazá
val kapcsolatban: "Nagyan ránk szorul most is, csak nem tudja, 
nem veszi észre, de jöhet idő, amikor még jobban rászorul majd 
az amerikai magyarságra. Menjetek akkor segítségére, még ha 
mostoha volt is hozzátok!" Túlvilágiasan magasztos hangok ezek! 

íme egy ember, aki nemcsak szerette, nemcsak szolgálta, de 
igaz mivoltához méltóan nagyra is becsülte az amerikai magyar
ságot. Kohányi Tihamér számára az amerikai magyar nem "hun-
ky,'\ nem "body", nem "buta paraszt" volt, hanem egy fejedel
mi nemzetség balsors által meglátogatott, de nagyrahivatott uri 
népe. 

Akkor, amikor Kohányi Tihamért visszaszólította magához a 
Teremtő, Magyarország Egész-Magyarország, nágy és hatalmas 
ország volt. Kohányi Tihamér ránézett erre a nagy és hatalmas 
országra és aztán ránézett a maga sokszor lesajnált, sokszor meg
vetett, ütött-vert szabadság-seregére, szeretett amerikai magyar 

.népére és túlvilágba néző szemei előtt glóriásan megfényesedik 
ez az ütött-vert amerikai magyar «•£*§. JÉ® megszólal prófétai 
hangon: ' 

"Az idő el fog jönni, amikor a ma még nagy szülőhaza még 
jobban rá fog szorulni a lenézett, lesajnált, ütött-vert amerikai 
magyarságra. Menjetek akkor segítségére, még ha mostoha volt 
is hozzátok!" 

Olyan szomorú ma az amerikai magyar élet, hogy a vauak 
halált kárognak, a jó lelkek pedig már csak csodában tudnak űz
ni. A csoda könnyen megeshet. Semmi mást nem kell tennie az 
amerikai magyar népnek, az első nemzetség és a második nem
zetségnek, minthogy meglássa magát ugy, ahogy a magas menny
égből ránéző Kohányi Tihamér látja: nagynak, erősnek, verhetet
lennek, honmentésre elhivottnak és elfutamodnak egének nehéz fel
legei és nagy, erős, verhetetlen és itt és odaát honmentő sereg lesz. 
-Igy történnek a csodák. 

A vészes-viharos ezer esztendő hagy leeséseiben az életmentő 
utolsó szalmaszál a magyarra mindig a saját erejére, nagyságára, 
verhetetlenségére való ráeszmélés volt. Amig a magyar másban bi-
zott, fosztogatta mindig mindenki. Mikor magára eszmélt s he
nyélés és idegen segítségben bizás' helyett saját értelmével és te
nyerével igyekezett felemelni magát, fosztogatói lehullottak tes
téről és "Hunnia" felemelkedett. J 

Multunk legnagyobb amerikai magyarja Kohányi Tihamér volt. 
Nagy magyar, nagy hazafi, nagy próféta. Emléke a hűek szivében 
örökké fényleni fog. 

A jövő legnagyobb amerikai magyarja pedig ax lesz, aki a Ko
rányi Tihamér látásával, törhetetlen akaratával, éftnnapot eggyé-
tevő munkájával magasra felemelkedve, felemeli az amerikai magyar 
népet is magával oda, arra a magasságra, amelyre Kohányi Tihamér, 
a mult legnagyobb amerikai magyarja szánta. 

El jő valamikor ez az amerikai magyar? Meg fogjuk-* valaha 
látni? •— kérditek véreim. Bizonyosan el! Bb«^pi meg! 

f ' A  «  A  v  *  '  .  - í  < /  >  '  * £ • < '  • - A  _  '  « ' •  ! i  V v  ,  ,  .  

FARRELL, PA.-I 
REF. EGYHÁZ HÍRŰ 
Lefkées: DARÖOgV MA^yAS 

11 It—40 Darr Ave 
Telefon SSOS 

Farrell-Sharoni Lorántffy Zsu-
zsánna Nöegyletürije vasárnapi 
majálisa ugy. anyagilag, mint er
kölcsileg jó! sikerült, ánnak da
cára, hogy áz esőre hajló idő 
többeket elriasztott. Á munkát 
ez atkalommal Tóth Pálné, Bíró 
Józsefné, Jancsóné, Szántóné, 
Baba Jánosné, Kiss Ferencné és 
Somogy iné végezték. A Baba Já
nosné által adományozott kosár 
ízletes ételt Potyók Mihály, 
majd mikor ő visszaadta, Né
meth Lajos nyerte meg. A diny-
nénél farrelli Tóth János volt a 
szerencsés nyerő. 

Nyári magyar iskolásaink Szé
pen haladnak előre tanulásaik
ban, Vizsgájuk e hó 30-án lesz a 
reggeli istentisztelet keretében, 
mig este S-kor a szokásos szini-
előadásukat tartják meg. 

Sharps vilién vasárnap lesz a 
szokásos havi istentisztelet dél
után 2 órakor s utána pedig a 
Lorántffy Zsuzsánna Nőegylet 
havi gyűlése. 

A Ref. Egyesület farrelli osz
tálya vasárnap délután fél 3-kor 
tartja rendes havi gyűlését a 
református iskolában. . C 

Ifjúsági Körünk tagjai nagy 
lelkesedéssel munkálkodnak azon, 
hogy a tervbevett színdarabot és 
népszerűségi versenyt minden te
kintetben feledhetetlenné tegyék. 
A bizottság minden csütörtök es
te gyűlésezik, hogy a legkisebb 
zökkenés se fordulhasson elő. A 
szavazó cédulák már kaphatók a 
Kör tagjainál s a dijak is kiállí
tásra kerülnek e héten. Most már 
csak azt kell eldönteni, hogy ki a 
legnépszerűbb magyar leány 
Farrell-Sharon és környékén. 

Magyar Nap lesz Youngstown 
ban augusztus 6-án. Amikor erre 
felhívjuk egyházunk minden tag 
jának b. figyelmét, egyben sza
bad legyen azt is kérnünk, hogy" 
azon minél számosabban jelen
jenek meg, hogy e magyar talál
kozás a lehető legimpozánsabb 
legyen. Szükség van arra, hogy 
a környéki magyarság száma, er 
kölcsi ereje, összefogása mennél 
szembeötlőbb legyen. S viszont 
erkölcsi támogatásunkat egymás
tól megvonni: bűn. 

A NILESI 
REF. EGYHÁZ HÍREI 
Közli: Csépka István lelkész 

Vizsga. Nyári iskolánknak jö
vő vasárnap a délelőtti istentisz
telet végeztével lesz a vizsgája. 
Ép ezért istentiszteletünket egy 
órával előbb, azaz féltízkor fog
juk kezdeni. 27 gyermek járt 6 
héten keresztül s a lelkész ne
jének vezetése mellett gyakorol
ták magukat a magyar írásban, 
olvasásban és a magyar oktatás 
egyéb tárgyaiban. 

Picnic. Délután két órától"kez-
dődőleg Picnic lesz az iskolások 
számára a helybeli Wadell park
ban. 

Nőegyletünk a hónap 'Utolsó 
vasárnapján tartja gyűlését most 
kivételesen a piknikre tekintet
tel. 

Közgyűlésünket a mult vasár
nap tartottuk meg istentisztelet 
végeztével. Lelkész jelentését, a 
mely az egyház félévi működé
séről számolt be, figyelemmel 
hallgatta és vette tudomásul a 
gyülekezet. A pénztári forgal
mat a következő számok mu
tatják: Bevételünk volt: $459.83, 
kiadásunk: $419.36, félévi kész. 
pénzmaradványunk $40.47. 

Anyakönyvi bejegyzés csafe 4 
keresztelésről szól. Sem esketés, 
sem temetés nem volt a félév 
alatt. 

Konfírmándusaink még tovább 
folytatják a káté tanulását s 
vizsgájuk augusztus 13-án lesz. 
és 20-án fognak az Ur asztalá
hoz járulni. Ez alkalommal lesz 
egyházunkban az ujkenyéri Úr
vacsora osztás. 

MRRELL-SHARON VIDÉKE HÍREI « 
m 

LEGYEK-E POLGÁROK KÖRE ? ' • m 
-0°''yíi' J 

Farrell-Sharon egyike azoknak 
a városoknál^ ahol a különböző 
nemzetiségek a lehető legtömö
rebben vaqnak megszervezve 
nemcsak az egyházi és egyleti 
életben, de különösen a politikai 
élet terén. v Nemcsak gyönyörű 
templomaik, közművelődési köz
pontjaik, iskoláik, nemzeti "Ott
hon "-al; vannak, ahol hangya
szorgalommal munkálkodnak, ha 
nem tömör s sokszor iránytadó 
polgári köreik is fiz összetartás, 
akarás és cselekvés tükrei. 

A magyarok is régi telepesek 
itt. Van. katholikus és reformá
tus egyházuk. A nágy egyletek 
fiókjai itt is munkálkodnak. A 
helyi egylet valamikor irányító 
munkát végzett a magyarság kö
zött. Többször a lelkesedés is 
megragadta az embereket s egy 
párszor elhatározták a "Magyar 
Ház" megépítését. Ez utóbbi 
azonban csak szalmaláng volt, a 

azt is, hogy' Father Májor hit
községi teendői miatt a" beszél
getésben személy cseh nem vehe- ^ 
tett részt. '***?• 

A beszélgetés söfói^ 
ban nyilvánvalóvá lett az aka- tc\ 
rás a cselekedetre. Ennélfogva' 
Mészáros Gábor ajánlatára a je-
^nvoltak a következőkre kíván-
ják felhívni a Farrell-Sharon éá 
környéki magyar származású"^** 
amerikai polgárok figyelmét: 

1. Szerveztessék meg m Pol 
gárok. Köre; 

2. A szervező és alakuló gyű- ̂  
lés 1933 julius 30-án, vasárnap * r 

délután 2 órakor legyen a Far-
relli ref. egyház iskolatermében, 
amelyre minden polgár hivatalos. 

3. Tisztelettel kérik az egyhá- ^ 
zak lelkészeit, hpgy a gyülést al- ̂  
kalomadtán kihirdetni szívesked
jenek. Ugyanezt kérik tisztelet
tel az egyletek vezetőitől is. 

A jelenvoltak ugy látták még 

i > 

<3 

mely nagyon hamar ellobogott, jónak, hogy áz alakuló gyűlés 
Pedig mennyire ,4ár«aaük eunek a •érdekében egy előkészítő bízott- ^ 

* •  • « .  ^  .  .* J  #  •  •  *" f- * V1 OTrtf ia l^iliAxr/i99Afipb' omAUrnalr '• szükségességét!,. |ságot is kinevezzenek, amelynek 
Ugyanilyen szalmaláng voít az tagjai Mészáros Gábor, Kuti Ta-

idő és alkalomszerű politikai 
megmozdulni akarás is. Ered
ménytelen volt azN és kimerült 
pár gyűlés megtartásában. És 
mint ilyen, képtelen arra, hogy 
magyar érdekű ügyeknek nemr 
csak alátámasztói, de érvényre 
juttatói legyenek a magyar szár
mazású amerikai polgárok. Bebi
zonyítva látjuk ezt akkor, ami
kor tudjuk, hogy magyar szár
mazású, magyar érdekeinket 
képviselő városi tisztviselőnk 
sem Sharonban, sem Farrellben 
nincsen. Farrellben még csak! 
egy rendőri állást sem tudtunk 
biztosítani valamely arra érde
mes magyarnak. Ugyanez tény 
Sharonban. A több, mint 300 ta
nító és iskolai alkalmazott kö
zött csak két magyar származá
sút találunk, akiknek őszintén 
bevallhatjuk, hogy bizony nem 
állottunk a hátuk megett, jól
lehet ezt kellett volna tennünk. 
Mindennek semmi más sem le
het az oka, csak a szervezetlen
ség s viszont ezért nem 

más, Baba József és tiszt. Da- ^ 
róczy Mátyás. Ez a bizottság ' 
szombat este gyűlésezik a ref. • 
iskolában, * 

A jelenvoltak megbízásából az 
értekezletet vízette és e tudósi- f f, 
tástJrta " . "'- f, 
f; Daróczy Mátyá§»v 
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MI REJLIK A 
EGYESÜLETET 

iVEZETŐK ELLENIí .^5; 
'•'v: TÁMADÁSBAN? 

(Folytatás az 1-ső oldalról) 

hogy ő a konvención a régi 
klikk bűneinek felderítésével fog-
lalkozott s nyilván ez irányú ^ 
működése nem tetszik' a meg: 
bűntetett klikk embereinek. Ki- V, 
jelentette továbbá azt is, hogy 
az ő megválasztása, amelyet ^ < 

senkitől nem kért, az Egyesület 
nem papi, hanem világi tagjai- ^ 
nak szavazatán dőlt el, ehhez 
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hatunk mást, mint önmagunkat. 
Többször szó is volt már erről 
s mind jobban megérlelődött az 
a gondolat, hogy meg kell ten
ni mindent a magyarság szerve
zeti egységéért, érdekéért és a 
személyes érdekek kikapcsolásá
val a politikai élet kidomboritá-
sáért. Ez a gondolat vezette azo
kat a Farrell-sharoni vezető egy
házi, egyleti és társadalmi embe
reket, akik a mult szombaton es
te barátságos beszélgetésre ösz-
szegyültek ebben az ügyben a 
farrelli ref. egyház iskola-termé
ben. Nem volt ez hivatalos gyű
lés, csak baráti, testvéri beszélge
tés, a kivezető ut keresése. A be
szélgetés során Tiszt. Daróczy 
Mátyás bejelentette Ft. Major 
Dezső pártoló érdeklődését és 
készségét, amelyet ez ügy iránt 
érez és amellyel szolgálni kí
ván. Lelkesedéssel vették ezt tu
domásul a jelenlevők s egyben 

képest tehát halad azon az uton ^ 
° " tovább is, mely az ^Egyesület r 

kebelében egyszer és minden
korra lehetetlenné akar tenni 
mindenféle klikk-rendszert s az 
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Egyesület vagyonának meggon-
dolatlan módon váló prédálását. 
Ebben a törekvésben nincs egye
dül — mondotta — mert vele 
együtt gondolkodik a jelenlegi 
vezértestület többsége s maga vSK ' / 
mögött érzi a tagságot is, mely 
már alaposan megelégelte a régi r*r{ -
garázdálkodást, ugy az Egyesü
letnél, mint az árvaháznál. 

Ami pedig a Református Egy* 
let hivatalos közlőftyét illeti, az < r 
amerikai magyar sajtó egyhangú 
véleménye szerint az a legjobban 
szerkesztett, legszebb kiállítású 
egyleti havilap. amelyet irigyel
hetnek a többi nagy magyar 
egyletek. 
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TALÁLKOZUNK 
az Idora Parkban 

A MAGYAR NAPON 

SAJÁT VÉDELMÉRE 
A tisztásig, minőség elismeréseUI az Amerikai < [ 
Orvos Sztfvetaég ételnemű bizottsága ezt • •< • 
Jelvényt adományozta ° 

A BIXLER KENYÉRNEK 
QyUJU. a BIXLER KENYÉR BORÍTÉKÁT. 
Kérdezz* meg a fűszeresénél, hogy kaphat 
labdát, vagy labdázó keztyUt 

BIXLER WRAPEREKÉRT 

c BIXLER BAKING COMPANY ^ " 
több mint 50 éve Youngstown kenyerese 
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' HAMBUROON AT 
fogást eaSkkaatA kéasfllékkel ellátott 
hajóink kényelmes atasást Mstositanak 

as év bármely szakában 
NEW YORKBÓL BUDAPESTIG 
ÉS VIMZA S-IK OSZTÁLYON f 100 
Readsseres heti Járatok. KSsvetlea és 
.gyors vssati össsekOttetés HambargMt 
Felvilágosítást nyajt a helyi OgyafikVagy 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
UafMi Trast Bldg. Otov^and, O. 
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