PESTI HÍRLAP 1941. ÉVI NAPTÁRA
az erdőségek nagy terjedelméhez, a rásvidékén
átnyúló
alacsonyabb
patakok öntözte búja rétekhez ido- dombsor választja el Fele-síktól,
mul az emberi település is. A szántó- emezt meg Alcsiktól a Csíkszeredái
föld egyre ritkább, elmaradnak a dombok. Gyergyónak legnépesebb
kőházak; az erdőnyílásokban a rét-helye Gyergyószentmiklós városa, ez
ségek között ki-kibukkanó ízléses majdnem kétszerte népesebb, mint a
alakú faházak, szénacsürök gyönyör- • vármegye székhelye, Csíkszereda.
ködtetik szemünket. A hegyóriások
Csík vármegye magas fekvésénél
méhe vasérceket is rejt; a fürészmal- fogva és havasainak hatása követmokon kívül vasgyár zaja töri meg keztében Erdélynek legzordabb tája.
a néha-néha már nyomasztó csőn- Szántóföldje kevés; a termőterület
dességet. A Homoród hegyoldalai- túlnyomó része erdőség és r é t De
ban nyíló odvak kisebb-nagyobb éppen erdősége adja meg gazdasági
barlangnyilásai, a rohanó hegyi fo- értékét s ugyancsak erdős hegyeinek
lyók vájlak ki e szakadékokat. Már nagyszerű ásványvizei avatják még
régebb idő óta híresek a homoród- nagy jövővel kecsegtető üdülőhellyé.
almási barlangok. A magyarországi Nincs az országnak olyan része.
utas a megszállás két évtizede alatt amely ásványvizekben, még pedig
bizony nem kaphatott kedvet meg- kitűnőkben oly dús lenne, mint Csík
tekintésükre. Ma kitárul a Homoró- vármegye. A Gyergyói és Csíki havadok völgyeinek sok bájos titka is sok mélyen bevágódó völgyei számelőttünk. Nem egy helyen azonban talan bővizű patakjaikkal, az égig
ebben a ragyogó zöld világban is , emelkedő csodálatos hágók tájképi
egyre ijesztőbb kopárságot teremtelt 1 változatosságukkal, a népművészet
a lelketlen erdöpusztítás, az ú j rend- sajátos hagyományait ápoló, edzett,
nek tehát az a súlyos feladata is szorgalmas, elmés székelyek a még
lesz, hogy ne csak megmentse a szé- csak ezután kifejlődő hatalmas venkelység e gazdagságát, hanem, amire dégforgalom jelentős tényezői lehetsajnos hosszabb idő fog kelleni, nek. Gazdaságilag nagy érték a
visszavarázsolja azt az okszerű ke- szárhegyi márvány, a még kiaknázelés szigorúságával.
zásra váró rézérc is.
A Hargita hágóján leereszkedve,
A csak inkább gyalogközieked t-sre
megnyílik a két hegységpárkany alkalmas uzi szorost figyelmen kívül
közé ékelt hatalmas csíki fensik.
hagyva, három nevezetes szoros,
Csík vármegyének három meden- illetőleg hágó nyit közlekedést Rocéjét fogják körül nyugatról a H;ir- mániával, a gyergyói Tölgyes és
gita csoport, keletről a gyergyoi és Békás szorosok, a Csíkszeredát öszcsíki havasok, ezek: Gyergyó, Fel- szekötÖ gyimesi, amelyen vasút is
csík és Alcsik. A gyersyói medencét megy keresztül. Két idilli fekvésű
a Maros, az alcsikít az Olt folyó szeli tó is emeli a havasok szépségét
át- Gyergyót Felcsiktól a Maros íor- A békási szorosnál a Gyilkos-tó,
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RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Magyarország legnagyobb zongoraterme:
E r Z S é b e t - k ö r i l t 19. (tjzenkilences)
olcsóságban, választékban, megbízható tágban vezet!
Kényelmes resztet # Nagy tisztviselő-kedvezmény.
Telefon: 222 616 # Berzonqorák legolcsóbban
Nagybánya.
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