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4. Romántóban, miután Gigurtu
miniszterelnök lemondott, a vas-
gárda barátja. Antonescu tábornok
kapott kormányalakításra meg-
bízást.

5. Romdnwíban felfüggesztették az
alkotmányt, a parlamentet felosz-
latták, Antonescu miniszterelnök
teljhatalmat kapott. Bukarestben és
más román váraiokban nagy tün-
tetések voltak, amelyeket fegyveres
erővel kellett elfojtani.

6. Romániában lemondott Károly
király és Svájcba utazott Utódja
fia. I. Mihály. Antonescu miniszter-
elnök sok polgári és katonai vezető-
embert tartóztatott le & vaskézzel
Játott hozzá a rend helyreállításé-
hoz.

7. Bulgária és Románia között a
gazdasági nehézségek elintézése
után aláírták a megegyezést, amely
Dél-Dobrudzsát visszajuttatja Bul-
gáriának.

13. Magyarországon a hadsereg
befejezte a Romániától visszakapott
részek megszállását.

17. Az Egyesült Allamokban, mi-
után törvénybe iktatták az általános
védkötelezettséget, megkezdődött a
sorozás.

21. Bulgária csapatai a bolgár-
román megállapodás alapján meg-
kezdték Dél-Dobrudzsa megszállá-
sát.

23. Nagy-Britannia néhány hadi-
hajója, fedélzetén de Gaulle tábor-
nokkal, bombázta Dakart.

25. Franciaország repülői meg-
torlásul a Dakar ellen intézett an-
gol támadásért nagyarányú * táma-
dást intéztek Gibraltár ellen.

27. Német-olasz-japán szövetségi
szerződést írtak alá Berlinben.
Olaszországot itt Ciano külügymi-
niszter képviselte.

Október.

1. Spanyolország és a tengely egy-
máshoz való viszonyáról tárgyalt
Seranno Suner spanyol belügymi-
niszter Rómában Mussolinival és
Cianóval.

3. Angliában Churchill átalakí-
totta kormányát, Chamberlain ki-
lépett a kormányból.

i 4. Hitler és Mussolini a Bren-
' neren újból találkozott és három-

órás tanácskozáson megvitatta a két
országot érdeklő kérdéseket.

5. A magyar-román viszony újra
megrosszabbodik, mert a románok
a nekik meghagyott területen a leg-
durvább módon gyötrik és üldözik

, a magyarokat. A magyar kormány
1 bejelenti, hogy kénytelen volt meg-

torlásokat alkalmazni.
8. Magyar-román megbeszélések

kezdődtek az erdélyi kiutasítások és
üldözések ügyében.

8. Romániában, mint ezt egy német
hivatalos közlemény kijelenti, — a
Romániának adott garancia szelle-
mében, azért, hogy segítségére le-
gyenek neki hadserege kikcpzcsé-
ben. német csapatok érkeztek- A
csapatokat ünnepélyesen íogüdtájt
Bukarestben. A német kormány
Románia kívánságára vadászrepülö
kötelékeket rendelt az olajmezők
védelmére.

17. Nagy-Britannia a Japánnal kö-
tött háromhónapos megállapodás le-
járta után megnyitotta a burmaí
utat, amelyen keresztül hadianyagot
szállítanak Csangkaiseknek. A távol-
keleti feszültség ezzel fokozódott.

22. Hitler és Laval helyettes fran-
cia miniszlerelök Ribbentrop jelen-
létében tanácskozott Parisban.

23. Hitler és Franco a spanyoi
határon fekvő Hendaybcn *anács-
kozott egymással.

24. Hit (ex Pétainnel találkozott
francia területen. A megbeszélése-
ken Laval és Ribbentrop is részt-
vett.

25. Olaszország légi haderejének
egy hadteste résztvesz London és
Anglia állandó bombázásában.

26. Franciaországban A miniszter-
tanács elfogadja a Németországgal
való együttműködés elvét.

28. Olaszország ultimátuma Gö-
rögországhoz. A görög kormány el-
rendeli az általános mozgósítást és
kihirdeti az ostromállapotot. Olasz
csapatok átlépik a görög határt.
Hitler két és félórás tanácskozása
Mussolini vei Firenzében.

29. Az angol kormány elhatározza,
hogy katonai segítséget nyújt Gö-
rögországnak.
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A „FUTURA" SZEREPE A MAGYAR
MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTÉSBEN

A szövetkezés — amely gróf Károlyi
Sándor úttörő tevékenysége folytán
hazánkban Is immár közei felszaza-
dos. küzdelmekben és sikerekben gaz-
dag történelemre tekinthet vissza —
az az alap, amelyen mind a mezőgazda-
ság hitelellátását, mind a mezőgazdasági
értékesítést a gardaközönség érdekének
legmegfelelőbben lehet megoldani.

A szövetkezeti aUpon nyugvó és szö-
vet kereti szellemben vezetett magyar
mezőgazdasági Intézmények egyik leg-
fontosabbika ma már a „Futura" A Ma-
gyar Szövetkezeti Központok Áruforgal-
mi Részvénytársasága.

A „Futurat" a nagy magyar szövetke-
zeti központok alapították 1919-ben. Az
intézet legfőbb rendeltetése alapi tatától
kezdve a? volt, hogy a szövetkezeti szer-
vek bevonásával a termények összegyűl-
téscnek és értékesítésének feladatát le-
bonyolítsa és azzal, hogy a keresztény
és nemzeti szellemnek a magyar gabona-
kereskedelemben való érvényesüléséről
gondoskodik, egyúttal a gazdák érdekel-
nek szem előtt tartását és a közellátás
zavartalanságát is biztosítsa. Az intézet
lU9-ben ünnepelte fennállásának húsz-
esztendös jubileumát, működése tehát
Immár meghaladja a két évtizedet.

A gazdák érdekelt védő szövetkezeti
Jellegének következtében a magyar kor-
mány már az Intézet megalapításától
kezdve nagy fontosságú, országos érdekű
akciók lebonyolítását bízta a „Fulu-
rá--ra.

A közelmúltban Kelet-Magyarország és
Erdély egy része Is visszatért az anya-
országhoz és a honvédség bevonulása
után a ..Futura" ezeken s terűleteken
is haladéktalanul megkezdte a szervezés
munkáját.

Az idei termés értékesítését szabályozó
kormányrendelet kizárólagos Joggal a
..Puturá"-ra bizta a gabonanemuek és
őrlemények kivitelét, valamint a m. fclr.
honvédségnek e cikkekkel való ellátását.
Általában ugyancsak a „Futura" és bi-
zományosai Jogosultak elsősorban a fent-
emlitett gabonanemOek vásárlására és az
ezidószerlnt közel ezer bevásárloszervet
számláló vidéki hálózata révén gondos-
kodik 37. intézet arról. hoRy a hivatalo-
san megállapított árak az őrsiig bármely
piacán kifizetésre kerüljenek.

A „Futura'' álta] elvégzett feladatok
méreteire nézve Jellemző, hogy az 19JS.
évi magyar rekord-búza termés értéke-
sítése érdekében 1918 Július, augusztus és
szeptember hónapjaiban — tehát mind-
össze három hónap alatt — összesen
T.Ma.OM métermázsa búzát vett át, gon-
doskodott e mennyiség elszállításáról és
az ellenérték kiegyenlítéséről, mlg az
1M9M. gazdasági évben, amikor a búza
terméshozama a Felvidék visszatérése
következtében még nagyobb volt. Össze-
sen l2ItM.no métermázsa búzát vásárolt
A „Futura" azonban nemcsak az állam-

közi megállapodásokon alapuló kivitelt
bonyolítja le, hanem a szabad-devizájú
piacok felé Is — amennyiben az lehetsé-
ges — nagy mennyiségű terményt, fő-
ként búzát, rozsot és tengerit, valamint
különféle magféHrségeket exportál.

Egészen messzeható következményei
lesznek hazánk mezőgazdasági termelé-
sében a „Futura- által évek óta egyre
nagyobb felkészültséggel folytatott mag-
termeltetési tevékenységnek. így az In-
tézet Olalmag-osztálya — különös tekin-
tettel a fennálló nyersanyagbehozaUU
nehézségekre — széleskörű tevékenysé-
get fejt ki. hogy szerződéses alapon ter-
meltetett repce-, napraforgó-, lenmag-,
szója- és ricinusmag-készletekkel bizto-
sítsa hazai olajszükségletünk fedezését.
egyben kedvező jövedelmezőséget bizto-
sítván ezúton a szerződő gazdáknak Is-

A „Futura" magosztálya ugyancsak
szerződéses alapon külföldi megrendelők
számara vetőmagvakat, valamint édes-
csillagfürt magot termeltet Jelentős meny-
nyiségben. A magosztály üzletkörébe
tartozik továbbá a különböző hüvelye-
sek és gazdasági magvak összegyűjtése
és a feleslegek kivitele, ami — tekintet-
tel a magyar magféleségek kiválóságára
— jelentékeny mennyiségű deviza-bevé-
telt eredményez hazánknak.

A termplókkel való Moros kapcsolat
fenntartása érdekében a „Futura" az
ország egész területén — az egyes mező-
gazdaság! kamarák körzetében — „ru-
tura-Gazda választmányokat" szervezett,
amelyekben az illető körzeti mezőgaz-
dasági kamara, valamint a kis-, közép-
és nagybirtokosság kiküldöttei foglalnak
he'.yet és a választmányi üléseken köz-
ük az intézet vezetőségével a ter-
melők észrevételeit és kívánságait.

A „Futura" Kyapjúosztálya, mint a
megelőző években Is, kifogástalanul el-
látta a magyar gyapjútermés értékesíté-
sének irányítását és ellenőrzését.

A „Futura" leányvállalata: a „Nostra"
Altalános Aruköiraktárak és Kereske-
delmi R. T. korszerű gabonarak tárat
ezldén is hasznos szolgálatokat tettek a
gazdaközonséznek.

A „Futura- irányítása alatt áll a Mező-
gazdasági Termelők Egyesült Szövetke-
zete, amelynek üzletkörébe elsősorban a
burgonya- és hagymanemüek bel- és
külföldi értékesítése tartozik, az érdek-
köréhez tartozó vállalatok útján pedig a
hasznos élővadnak, valamint az apró-
vadnak külföldön való értékesítésével
foglalkozik.

Mindezekből láthatjuk, hogy a ,.Th*-
tura" és emiitett leányvállalatul Magyar-
ország gazdasági életetn-n ma már nél-
kUlözheteUen szerepet töltenek be és oly
fontos feladatokat oldanak meg, amelyek
zavartalan ellátása mind a gazdák, mind
a fogyasztóközönség szempontjából rend-
kívül Jelentékeny.


